Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
Kielce, 15 marca 2020 r.
L.dz. 17/2020

Pan
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy
Warszawa

Szanowny Panie Inspektorze,
biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony przez Premiera RP i sugestie
Rządu RP w zakresie praktyk ograniczenia proliferacji koronawirusa SARS-CoV-2 w kraju,
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wnosi o
podjęcie działań w celu:


wstrzymania działań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów pracy w zakresie
rozpoczynania nowych kontroli z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
pracujących, zagrożeń publicznych, wypadków przy pracy oraz skarg związanych z
bezpośrednim narażeniem pracowników na zarażenie wirusem SARS-CoV-2,



ograniczenia przebywania pracowników administracji i pracowników merytorycznych
w biurach urzędu na rzecz pracy zdalnej,



wydania szczegółowych zarządzeń dotyczących wyposażenia pracowników w środki
ochrony indywidualnej chroniące przed zagrożeniem biologicznym w sytuacji
podejmowania działań kontrolnych.

Wskazać tu należy, że obecna sytuacja zagraża nie tylko inspektorom pracy prowadzącym
czynności kontrolne i ich rodzinom, ale także tym osobom, z którymi inspektorzy pracy
kontaktują się, a więc pracownikom biura i wszystkim osobom uczestniczącym w
czynnościach w trakcie kontroli. Mobilność inspektorów pracy czyni z nich idealny środek
przenoszenia wirusa, zwłaszcza, że nie zostali oni wyposażeni przez pracodawcę w środki
minimalizujące zagrożenie biologiczne na kontroli. Słusznym zatem wydaje się podjęcie
decyzji o maksymalnie szerokim zawieszeniu działań kontrolnych, zwłaszcza, że znaczna
część pracodawców mocno ogranicza działalność lub z mocy decyzji Rządu RP czasowo ją
zamyka. Wprowadzenie w Urzędzie jedynie pracy zdalnej, to tylko półśrodek, gdyż część
systemów używanych w Państwowej Inspekcji Pracy na obecnym poziomie nie jest
przystosowana do pracy „poza biurem”, a specyfika czynności kontrolnych i tak determinuje
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konieczność wizytacji zakładów pracy, przekazywania dokumentów oraz odwiedzin biur
okręgowych inspektoratów pracy i oddziałów w celu zarejestrowania i nadania dokumentów
do wysyłki. Praca zdalna zatem tylko w niewielkim stopniu niweluje ryzyko dla prowadzących
kontrole i dla pracowników naszych biur. Zawieszenie prowadzenia czynności kontrolnych w
naszej ocenie powinno trwać przez okres wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń
działalności podmiotów gospodarczych.
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