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Rośnie  liczba  skarg  kierowanych do organów Państwowej  Inspekcji  Pracy.  W roku
ubiegłym wpłynęło ich blisko 42,7 tys., tj. o 22 proc. więcej niż w 2009 r. Więcej też zostało
poruszonych w nich problemów – o 17 proc. Prawie dwie trzecie rozpatrywanych skarg było
zasadne. Poinformowała o tym Genowefa Ferenc, kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
GIP 17 marca br. na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Najczęściej skarżyli się pracownicy i byli pracownicy, niepozostający już w stosunku pracy z
danym pracodawcą. Charakterystyczne, że w porównaniu do 2009 r. nastąpił wyraźny wzrost liczby
skarg anonimowych – o 69 proc. Zdaniem Genowefy Ferenc, świadczyć to może o obawie przed
utratą pracy przez osoby je wnoszące.

W roku ubiegłym,  podobnie  do lat  poprzednich,  dominującym tematem wśród problemów
zgłaszanych w skargach były nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi
świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy. Odsetek spraw tego typu stanowił
ponad jedną trzecią ogólnej liczby zgłaszanych problemów. Jedna piąta problemów odnosiła się do
sfery  warunków  pracy,  niewiele  mniejszy  procent  dotyczył  nieprawidłowości  z  zakresu
nawiązywania  i  rozwiązywania  stosunku  pracy.

W efekcie skarg wniesionych w 2010 r.  inspektorzy pracy przeprowadzili  29 335 kontroli.
Stanowi to prawie 31 proc. ogółu kontroli zrealizowanych przez PIP.

Inspektorzy pracy, mając na celu usunięcie naruszeń przepisów prawa pracy stwierdzonych
podczas badania skarg, skierowali do pracodawców ponad 87 tys. decyzji administracyjnych oraz
ponad 150 tys. wniosków zawartych w wystąpieniach. Nałożyli na sprawców wykroczeń przeciwko
prawom pracownika 9 tys.  grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę ponad 11 mln zł.
Skierowali do sądów ponad 2,6 tys. wniosków o ukaranie.

Łączna  kwota  wynagrodzeń  za  pracę  wyegzekwowana  przez  inspektorów,  w  związku  z
kontrolami skargowymi wyniosła na dzień 24 lutego br. ponad 95 mln zł.

Uwagę parlamentarzystów zwróciła zwłaszcza stosunkowo duża liczba skarg anonimowych



badanych przez PIP. W opinii posła Andrzeja Kani, w okresie budowy państwa obywatelskiego
należałoby  raczej  odejść  od  rozpatrywania  anonimowych  skarg.  Poseł  jako  były  pracodawca
powołał się na własne doświadczenia, z których wynikało, że tłem anonimowych doniesień są
zazwyczaj konflikty międzyludzkie, a nie sprawy związane z pracą. Wyraził pogląd, iż obywatel nie
powinien być anonimowy. Powinien natomiast brać odpowiedzialność za treść stawianych zarzutów.

Odmienne zdanie mieli posłowie Robert Telus i Jadwiga Wiśniewska. Zwrócili uwagę, że
anonimowość przy składaniu skarg pracowniczych wynika głównie z obaw o utratę pracy,  ze
strachu przed pracodawcą. Robert Telus powołał się przy tym na przykłady ze swojego biura
poselskiego, gdzie niejednokrotnie skarżący się okazywali lęk przed ujawnieniem personaliów.

- Trzeba ludziom zapewnić bezpieczeństwo, jeśli decydują się na składanie podpisanych przez
siebie  zarzutów.  Na  razie,  gdy  pracodawca  jest  panem  sytuacji  wobec  pracownika,  jest  za
wcześnie, by pozwolić sobie na nierozpatrywanie anonimów – powiedział poseł.

-  Ludzie obawiają się postępowania sądowego, onieśmiela ich ono i  kosztuje, dlatego nie
możemy nie reagować na skargi pracownicze, jakkolwiek ich badanie w pewnym sensie burzy
program naszego działania – stwierdził z kolei dr  Marian Liwo, zastępca głównego inspektora
pracy - Moce przerobowe zamiast na realizację programu kierujemy często na rozpatrywanie i
badanie skarg. Niemniej biorąc pod uwagę dobro społeczne, działania te podejmujemy.

Dr Marian Liwo zaznaczył, że PIP nie bada wszystkich otrzymywanych anonimów, a tylko te z
których wynika występowanie zagrożeń dla życia i zdrowia bądź dużych nieprawidłowości. Drobne
sprawy o charakterze konfliktowym przekazywane są do okręgowych inspektoratów pracy, aby
inspektor w czasie pobytu w zakładzie przy okazji rutynowej kontroli przyjrzał się im bliżej.

Zastępca  głównego  inspektora  pracy  zapoznał  także  posłów  z  wynikami  ubiegłorocznej
działalności kontrolnej PIP związanej z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady
Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy.
Wskazują  one,  że  przepisy  tego  rozporządzenia  w  wielu  przypadkach  nie  są  przestrzegane.
Zespoły  powypadkowe,  powoływane  przez  pracodawców  do  badania  okoliczności  i  przyczyn
wypadków, popełniają wiele błędów proceduralnych, zarówno podczas prowadzonych postępowań
powypadkowych,  jak  i  sporządzania  protokołu  powypadkowego.  W  szczególności  dotyczy  to
niewłaściwego lub niepełnego ustalania przyczyn wypadków oraz formułowania wniosków i zaleceń
prewencyjnych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Wielu pracodawców nadal traktuje ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku jako spełnienie
wymagań formalnych, niezbędnych do sporządzenia protokołu, uprawniającego poszkodowanego



lub jego rodzinę do uzyskania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Rzadko pracodawcy traktują
takie ustalenia jako narzędzie służące do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w zakładzie.
A  przecież  –  co  podkreślają  inspektorzy  pracy  -  prawidłowo  opracowana  dokumentacja
powypadkowa jest ważnym źródłem wiedzy o zagrożeniach i jest niezbędna przy dokonywaniu i
korygowaniu oceny ryzyka zawodowego.

Komisja do Spraw Kontroli  Państwowej przyjęła do wiadomości  obie informacje.  Obradom
przewodniczył poseł Arkadiusz Czartoryski.

     

 


