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W 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy zajmie się m.in realizacją I etapu długofalowych działań kontrolnoprewencyjnych, których głównym celem będzie ograniczanie zagrożeń związanych z wypadkami w
pracy.
W planie zadań rocznych kontynuowane będą m.in. kontrole w budownictwie, przemyśle spożywczym,
leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, czyli w sektorach i branżach,
w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy.
Program działań PIP na 2019 r. przewiduje także realizację zadań stałych, wynikających bądź z zapisów
ustawowych, bądź z potrzeby monitorowania wybranych obszarów ochrony pracy. Nadal prowadzone
będą m.in. kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń, a także kontrole wypełniania
obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów.
W odniesieniu do prawnej ochrony pracy działania inspektorów pracy skoncentrują się na zagadnieniach
o szczególnym znaczeniu społecznym, takich jak czas pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów
cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Pojawią się też nowe tematy kontrolne związane z nowymi
przepisami wprowadzonymi nowelizacją Karty Nauczyciela oraz ustawą o pracowniczych planach
kapitałowych.
Jak co roku kontrole inspektorów obejmą legalność zatrudnienia obywateli polskich. Czynności kontrolne
zostaną przeprowadzone m.in. w branżach, w których najczęściej stwierdzane są nieprawidłowości, a
także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych
miejscowościach.
Z kontrolami inspekcji muszą się liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców.
Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o
powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z Nepalu,
Indii, Bangladeszu, najliczniej migrujących do Polski, obok obywateli Ukrainy.
Program działań PIP obejmuje również bogatą ofertę działań edukacyjnych inspekcji. Pracodawców w
prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy,
czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo.
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