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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w 
Europie
(2013/2112 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego preambułę oraz art. 3 i 6,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6, 9, 
145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 i 168,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 3, 
27, 31, 32 i 33,

– uwzględniając Europejską kartę społeczną z dnia 3 maja 1996 r., w szczególności jej 
część I oraz art. 3 jej części II,

– uwzględniając podstawowe normy w dziedzinie pracy ustanowione przez 
Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), konwencje i zalecenia MOP dotyczące 
administracji pracy i inspekcji pracy (konwencje nr 81 i 129), które stanowią punkt 
odniesienia, na poziomie międzynarodowym, w dążeniu do zagwarantowania stosowania 
przepisów prawnych w zakresie warunków pracy i ochrony pracowników,

– uwzględniając konwencję MOP nr 143 dotyczącą pracowników migrujących (1975 r.) i 
postanowienia uzupełniające MOP w sprawie pracowników migrujących, które 
przewidują przyjęcie wszelkich koniecznych i stosownych środków, aby wyeliminować 
nielegalną imigrację mającą na celu znalezienie pracy oraz nielegalne zatrudnianie 
pracowników migrujących, jak również uwzględniając przepisy wykonawcze do sankcji 
administracyjnych, cywilnych i karnych w dziedzinie nielegalnego zatrudniania 
pracowników migrujących,

– uwzględniając program godnej pracy MOP,

– uwzględniając konwencje i zalecenia MOP w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego 
oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
w miejscu pracy (dyrektywa ramowa)2 oraz jej dyrektywy szczegółowe,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 
                                               
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70.
2 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
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listopada 2003 r., dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy1,

– uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli państw członkowskich, przyjętą na 
szczycie Rady z dnia 22 kwietnia 1999 r., w sprawie kodeksu postępowania w zakresie 
skuteczniejszej współpracy między organami państw członkowskich w walce z 
nadużyciami w zakresie świadczeń i składek społecznych na szczeblu międzynarodowym 
i z pracą nierejestrowaną, jak również czasowego międzynarodowego udostępnienia 
pracowników2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 1999/85/WE z dnia 22 października 1999 r. zmieniającą 
dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do możliwości stosowania na zasadzie 
eksperymentu obniżonej stawki podatku VAT od usług pracochłonnych3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE przewidującą 
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 października 2007 r. zatytułowany 
„Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” (COM(2007)0628),

– uwzględniając Komunikat Komisji z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyników 
publicznych konsultacji w sprawie zielonej księgi Komisji zatytułowanej „Modernizacja 
prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku” (COM(2007)0627),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt.: „EUROPA 2020 - Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020) oraz główny cel strategii, jakim jest zwiększenie 
poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej do 75% do końca obecnego dziesięciolecia,

– uwzględniając rezolucję z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie śródokresowej analizy 
europejskiej strategii na lata 2007–2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zaostrzenia walki 
z pracą niezgłoszoną6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 
pracy dla wszystkich7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie modernizacji prawa 
pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stosowania 
                                               
1 Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9.
2 Dz.U. C 125 z 6.5.1999, s. 1.
3 Dz.U. L 277 z 28.10.1999, s. 34.
4 Dz. U. L 168 z 30.6.2009, s. 24. 
5 Dz.U. C 168 E z 14.6.2013, s. 102.
6 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 1.
7 Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 321.
8 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 401.
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dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników1, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych2,

– uwzględniając zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
(2008-2010) (COM(2007)0803),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie harmonizacji narzędzi 
walki z nielegalną imigracją i nielegalną pracą3,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 września 1996 r. w sprawie walki z nielegalną 
pracą obywateli państw trzecich4,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i 
Pracy (EUROFOUND) dotyczące walki z pracą nierejestrowaną w Unii Europejskiej,

– uwzględniając specjalne wydanie Eurobarometru na temat pracy nierejestrowanej,

– uwzględniając badanie pt. „ICENUW - Implementing Cooperation in a European Network 
against undeclared work” (Realizacja wpółpracy w ramach sieci europejskiej przeciwko 
pracy nierejestrowanej) (2010),

– uwzględniając badanie pt. „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European 
Level Enforcement System” (Konwergencja inspektoratów podstawą systemu 
egzkwowania przepisów na szczeblu europejskim),

– uwzględniając badanie dotyczące metod pośredniego pomiaru pracy nierejestrowanej w 
UE (2010),

– uwzględniając badanie dotyczące wykonalności ustanowienia europejskiej platformy 
współpracy pomiędzy inspektoratami pracy i innymi właściwymi organami 
odpowiedzialnymi za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w celu zapobiegania i 
zwalczania pracy nierejestrowanej (2010, Regioplan), 

– uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie C-577/10, Komisja przeciwko Królestwu Belgii,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że inspekcje pracy odgrywają istotną rolę w zakresie ochrony praw 
pracowników, zapobiegania nadużyciom ze strony pracodawców oraz wspierania 
sprawiedliwego i społecznego wzrostu gospodarczego, ponieważ przyczyniają się do tego, 

                                               
1 Dz.U.C 313 E z 20.12.2006, s. 452.
2 Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 176.
3 Dz.U. C 5 z 10.1.1996, s. 1.
4 Dz.U. C 304 z 14.10.1996, s. 1.
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że wynagrodzenie jest faktycznie wypłacane a składki na ubezpieczenie społeczne są 
odprowadzane, przez co zwiększają się dochody z podatków i dochody kas ubezpieczenia 
społecznego;

B. mając na uwadze, że nierejestrowana praca negatywnie wpływa na gospodarkę państw 
członkowskich i na stabilność finansową europejskiego modelu społecznego oraz zakłóca 
finansowanie i podział świadczeń społecznych i usług publicznych;

C. mając na uwadze, że zatrudnieni nielegalnie pracownicy odczuwają wtórne negatywne 
konsekwencje, takie jak brak dostępu do szkoleń, ograniczenia psychologiczne związane z 
tym, że mogą ulec wypadkowi lub zostać złapani, co z kolei ma wpływ na wydajność 
przedsiębiorstw i na całą gospodarkę;

D. mając na uwadze, że nierejestrowana praca odpowiada za zakłócenia konkurencji na 
rynku wewnętrznym, ponieważ powoduje nieuczciwą konkurencję względem innych 
państw i przedsiębiorstw;

E. mając na uwadze, że skala „pracy na czarno” w UE-27 stanowi już 18,8% PKB, a w 
niektórych państwach ponad 30%;

I. Inspekcje na szczeblu krajowym

Podstawy skutecznych inspekcji pracy

1. podkreśla, że inspekcje pracy stanowią zadanie publiczno-prawne, które, o ile nie istnieją 
równoważne podmioty, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez publicznych i 
niezależnych pracowników; 

2. zwraca uwagę na to, że wszystkie kategorie pracowników najemnych i pracujących na 
własny rachunek, bez względu na ich status, stosunek pracy czy pochodzenie, objęte są 
zakresem kompetencji krajowych inspektoratów pracy i muszą podlegać takiej samej 
ochronie;

3. jest zdania, że inspekcje pracy mogą być skuteczne tylko wtedy, kiedy dokonujące ich 
organy będą dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi i kadrowymi; wyraża 
zaniepokojenie tym, że inspektoraty pracy w państwach członkowskich cierpią na 
niedobór kadr; apeluje do państw członkowskich, by wzmocniły swoje systemy inspekcji 
pracy;

4. przypomina, że wszystkie państwa członkowskie podpisały i ratyfikowały konwencję 
MOP nr 81 dotyczącą inspekcji pracy; apeluje zatem do państw członkowskich, aby 
przestrzegały zasad tej konwencji;

5. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku nieprawidłowości ujawnionych w toku 
inspekcji pracy zapewniały zainteresowanym pracownikom ochronę i umożliwiały im 
bezpłatne dochodzenie ich praw; zwraca uwagę, że środki służące temu celowi, takie jak 
przysługujące ofierze bezpośrednie prawo skargi czy prawo do składania pozwów 
zbiorowych, skutecznie chronią poszkodowanych pracowników;
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6. wzywa państwa członkowskie, aby nieprzestrzeganie przepisów dotyczących warunków 
pracy było uznawane za niezgodne z prawem;

7. zaznacza, że stworzenie elektronicznej sieci wszystkich zainteresowanych organów 
socjalnych, jak np. belgijskiego Crossroads Bank for Social Security 1, oraz związana z 
tym ułatwiona wymiana danych między wszystkimi zainteresowanymi organami stanowią 
przydatny instrument dla krajowych inspektoratów pracy umożliwiający szybkie 
uzyskanie danych niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji;

8. podkreśla, że inspekcje pracy dotyczące migrantów z UE i państw trzecich wykazują 
wiele problemów, przede wszystkim w odniesieniu do roli i zakresu kompetencji 
krajowych inspekcji pracy; zwraca uwagę, że krajowe elektroniczne systemy nakładające 
na pracodawców obowiązek natychmiastowej rejestracji pracowników z zagranicy, takie 
jak system LIMOSA2 w Belgii, znacznie ułatwiają inspekcje pracy; 

9. zwraca uwagę, że partnerom społecznym, a w szczególności przedstawicielom 
pracowników, przypada ważna rola w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów; 
apeluje do państw członkowskich o formalne zaangażowanie partnerów społecznych w 
inspekcje pracy;

10. zwraca uwagę, że w porównaniu do personelu zatrudnionego na stałe poziom warunków 
pracy pracowników czasowych jest bardzo często niewystarczający; zauważa, że w celu 
zapewnienia skuteczności inspekcji stosunków pracy pracowników czasowych należy 
rozszerzyć uprawnienia inspektorów na kontrolę przedsiębiorstw wynajmujących 
pracowników od innych przedsiębiorstw oraz że kontrola ta musi obejmować kwestie 
przestrzegania przepisów taryfowych i operacyjnych oraz minimalnego wynagrodzenia;

11. przypomina, że pracownicy, którzy świadczą usługi domowe, nierzadko wykonują swoją 
pracę bez rejestracji, a przypadki te często nie są objęte zakresem kompetencji krajowych 
inspekcji pracy; wzywa państwa członkowskie, aby umożliwiły przeprowadzanie 
inspekcji w prywatnych gospodarstwach domowych i wprowadziły skuteczne sankcje;

12. ubolewa nad tym, że drastycznie wzrosła liczba przypadków pozorowanego 
samozatrudnienia, zwłaszcza w sektorze budowlanym; wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia odpowiednich środków kontroli w celu zwalczania pozorowanego 
samozatrudnienia, na przykład poprzez określenie kryteriów służących ustaleniu tego, kto 
jest zatrudniony, a kto nie;

Praca nierejestrowana

13. wzywa krajowe inspektoraty pracy do sporządzenia planu działań na rzecz walki z pracą 
nierejestrowaną, obejmującego wszelkie formy nieprawidłowości w zakresie pracy 
najemnej i samozatrudnienia;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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14. jest zdania, że krajowe programy doskonalenia zawodowego dla inspektorów pracy 
powinny zawierać szczególne moduły dotyczące pracy nierejestrowanej oraz 
powiązanych z nią zagadnień takich jak migracja i handel ludźmi;

15. przyjmuje do wiadomości, że ma miejsce tendencja do coraz powszechniejszego 
samozatrudnienia, outsourcingu i podwykonawstwa; jest zdania, że systemy 
odpowiedzialności głównych wykonawców za całą sieć podwykonawców stanowią 
skuteczny instrument służący lepszemu zrozumieniu kwestii udzielania zamówień, i 
uważa, że muszą one zostać wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich; 

Ochrona pracowników oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

16. podkreśla problem wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do 
pracowników prowadzących działalność nierejestrowaną; zaznacza, że bezpieczeństwo i 
higiena pracy jest prawem przysługującym niezależnie od tego, czy ma się status 
pracownika czy osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, a korzystanie z tego 
prawa będzie możliwe dzięki lepszemu wdrażaniu obowiązujących przepisów;

17. domaga się zaostrzenia sankcji wobec przedsiębiorstw, które nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków w zakresie podstawowych praw pracowników, i jest zdania, że sankcje te 
muszą być na tyle odstraszające, aby pracodawcy nie mogli czerpać żadnych zysków z 
obchodzenia obowiązujących przepisów BHP;

II. Zalecenia dotyczące przedmiotowej polityki na szczeblu europejskim

Szybka i skuteczna wymiana informacji ponad granicami

18. jest zdania, że dobra współpraca między organami krajowymi ma duże znaczenie dla 
położenia kresu dumpingowi socjalnemu i dla zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, aby stworzyć europejską 
platformę inspektorów pracy;

19. wzywa Komisję do ustanowienia europejskiej agencji ds. transgranicznych przypadków 
naruszania ochrony pracowników i pracy nierejstrowanej, która mogłaby zajmować się 
między innymi identyfikacją przedsiębiorstw działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej, kontrolą międzynarodowych usługodawców, wprowadzaniem programów 
doskonalenia zawodowego, identyfikacją nowych sposobów obchodzenia prawa i 
organizacją inspekcji transgranicznych;

20. wzywa Komisję do wprowadzenia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, na 
której zapisane byłyby wszystkie istotne dane umożliwiające sprawdzenie stosunku pracy, 
np. ubezpieczenia społecznego i czasu pracy, która podlegałaby rygorystycznym zasadom 
ochrony danych i której nie można podrobić; 

21. apeluje do Komisji, aby ustanowiła mechanizm wczesnego ostrzegania dotyczący 
przypadków naruszenia ochrony pracowników i pracy niedeklarowanej, który sprzyjałby 
szybkiej wymianie informacji między państwami członkowskimi i obejmowałby czarną 
listę, w celu wczesnego zapobiegania nadużyciom względem pracowników; zwraca 
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uwagę, że taki system wczesnego ostrzegania mógłby wzorować się na istniejącym 
wspólnotowym systemie szybkiego informowania (RAPEX); 

22. jest zdania, że europejska baza danych zawierająca dane i informacje o nielegalnym 
zatrudnieniu stanowi istotną europejską wartość dodaną w walce z pracą nierejestrowaną;

23. zwraca uwagę, że uprawnienia krajowych inspektoratów pracy do przeprowadzania 
inspekcji zagranicznych przedsiębiorstw są jak dotąd znacznie ograniczone; wzywa do 
tego, aby zaświadczenia o oddelegowaniu A1 ujmowano w ogólnoeuropejskim 
elektronicznym rejestrze, co umożliwiłoby inspekcje stosunków pracy oddelegowanych 
pracowników w poszczególnych państwach; 

Nowe inicjatywy ustawodawcze na szczeblu UE

24. podkreśla, że w obowiązujących dyrektywach w dziedzinie spraw socjalnych i 
zatrudnienia kładzie się niewystarczający nacisk na lepsze przeprowadzanie inspekcji 
pracy i zwiększenie ich roli; uważa, że w związku z tym należy koniecznie 
przeanalizować i w razie potrzeby poddać przeglądowi obowiązujące dyrektywy oraz 
uwzględnić rolę inspekcji pracy w ramach nowych inicjatyw ustawodawczych w zakresie 
spraw socjalnych i zatrudnienia, aby zapewnić skuteczną ochronę;

25. w odniesieniu do dyrektywy wykonawczej regulującej delegowanie pracowników 
krytykuje wniosek Komisji, aby ograniczyć krajowe uprawnienia w zakresie inspekcji 
poprzez stworzenie zamkniętych wykazów środków; uważa, że krajowe inspektoraty 
pracy powinny mieć prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich kwestii, które uznają 
za ważne;

26. wzywa Komisję, aby zaproponowała dyrektywę umożliwiającą kompleksowe inspekcje 
pośrednictwa pracy, w oparciu o którą firmy pośrednictwa pracy otrzymywałyby licencję i 
musiałyby zarejestrować swoją działalność w tym zakresie w centralnym urzędzie 
rejestracji;

27. wzywa Komisję, aby w imię zasady pomocniczości zaproponowała dyrektywę, która 
wzmocni rolę inspektorów pracy i określi europejskie normy inspekcji pracy; 

28. zwraca uwagę, że wdrażanie polityki konkurencji odbywa się na szczeblu europejskim; 
uważa za konieczne, aby, kierując się tym samym przykładem, włączyć do Traktatu UE 
środki na rzecz walki z dumpingiem socjalnym i powierzyć Komisji uprawnienia do ich 
wdrożenia; jest zdania, że uprawnienia te powinny obejmować również nakładanie sankcji 
na przedsiębiorstwa, jak ma to miejsce w przypadku sankcji w prawie konkurencji;

29. uważa, że ważne jest, aby wprowadzone przez Komisję uregulowania przeciw 
dumpingowi socjalnemu ujęto w wiążącym dokumencie prawnym; za konieczne uważa 
wprowadzenie inspekcji pracy na szczeblu europejskim w celu wykonania tych 
uprawnień;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Zmiany gospodarcze i społeczne zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach mają dramatyczne 
skutki dla rynku pracy.  Globalizacja gospodarki światowej wywiera negatywny wpływ na 
tradycyjnie bezpieczne i uczciwe stosunki pracy. Podwykonawstwo, outsourcing, 
niestabilność i niepewność zatrudnienia oraz intensywność pracy negatywnie wpływają na 
jakość zatrudnienia w Europie. 

Temu pogorszeniu stosunków pracy towarzyszy zjawisko nieprzestrzegania prawa pracy i 
praw pracowników.  UE coraz częściej staje w obliczu takich zjawisk jak praca 
nierejestrowana i szara strefa. 

Podczas gdy szara strefa ogranicza możliwości rozwoju społeczeństwa, praca nierejestrowana 
tworzy kategorie pracowników znajdujących się na marginesie społeczeństwa, poważnie 
zagrożonych problemami finansowymi i społecznymi.  Nie posiadając żadnych dochodów ani 
ubezpieczenia społecznego, pracownikom nierejestrowanym trudno jest planować rodzinę i 
przyszłość, gdyż napotykają oni utrudnienia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, takich 
jak znalezienie mieszkania.  Nie mogą oni opłacać składek w ramach systemów 
zabezpieczenia społecznego i dlatego nie mogą z nich w pełni korzystać, ponadto zazwyczaj 
otrzymują niższe wynagrodzenia w danym sektorze.  Taka sytuacja stanowi zagrożenie nie 
tylko dla danej osoby, ale również dla wynagrodzeń pracowników rejestrowanych, którzy 
muszą sprostać konkurencji niższych płac. 

Praca nierejestrowana i szara strefa mają negatywne konsekwencje dla gospodarki jako 
całości, wpływając na jakość produktów i usług, wydajność przedsiębiorstw, oraz promując 
nieuczciwą konkurencję na jednolitym rynku poprzez utratę wpływów finansowych 
spowodowanych uchylaniem się od płacenia podatków i nieopłacaniem składek. Zjawiska te 
wywierają również bezpośredni wpływ na społeczeństwo, ponieważ dotyczą warunków 
pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, wykorzystywania szczególnie wrażliwych kategorii 
pracowników, takich jak imigranci, młodzież, kobiety, pracownicy o niskich kwalifikacjach 
lub niskim wykształceniu, a także nieopłacania składek na krajowe ubezpieczenie społeczne i 
wpływu tego faktu na emerytury i zabezpieczenie socjalne.

Praca nierejestrowana stanowi również zagrożenie dla przedsiębiorstw. Bardziej 
zmotywowani pracownicy są bardziej wydajni i wykonują wyższej jakości pracę. Poczucie 
bycia docenianym, sprawiedliwie traktowanym i poczucie bezpieczeństwa powoduje wzrost 
motywacji. Pracownicy nierejestrowani nie otrzymują uznania, sprawiedliwego traktowania i 
poczucia bezpieczeństwa, jak to ma miejsce w przypadku pracowników rejestrowanych, na 
ogół otrzymują oni niższe wynagrodzenie i jest ich łatwo zastąpić. 

Szczególnie w czasach kryzysu, kiedy rządy państw europejskich i Komisja Europejska 
wzywają do konsolidacji budżetu, należy mieć wzgląd na fakt, że udział pracy 
nierejestrowanej wynosi 18,8% całkowitego PKB w UE-27, a w niektórych krajach nawet 
powyżej 30%. Konsolidacja budżetu może być owocna tylko wtedy, gdy finanse publiczne 
nie są uszczuplane przez stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji. 

Niniejsze sprawozdanie ma na celu podkreślenie roli systemów inspekcji pracy w zwalczaniu 
pracy nierejestrowanej w UE.  Obecnie w wielu państwach członkowskich wszystkie formy 
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zwalczania pracy nierejestrowanej z udziałem inspektoratów pracy napotykają trudności ze 
względu na ograniczenia - w ramach oszczędności kosztów - środków finansowych 
przeznaczonych na inspekcje pracy. 

Dlatego też niniejsze sprawozdanie podkreśla problemy, z jakimi mają do czynienia 
inspektoraty pracy w Unii Europejskiej, oraz formułuje zalecenia polityczne mające na celu 
rozwiązanie problemu pracy nierejestrowanej oraz udzielenie wsparcia inspektoratom, tak aby 
mogły one w działać w bardziej efektywny sposób. 

Inspekcja pracy jest zasadniczym elementem administracji pracy.  Skuteczna inspekcja pracy, 
mogąca sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nią zmieniający się rynek pracy, jest 
istotnym elementem dobrego zarządzania.  Inspektorzy pracy pełnią zasadniczą rolę w 
egzekwowaniu praw pracowników, zapobieganiu nadużyciom ze strony pozbawionych 
skrupułów pracodawców i promowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego.  Pomagają oni 
w urzeczywistnieniu godnej pracy i wskazują tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego w 
społeczeństwie.  Kryzys gospodarczy nie może stanowić przeszkody, ale wręcz przeciwnie 
powinien stanowić zachętę do poprawy i wzmocnienia inspekcji pracy w celu zapewnienia 
ochrony pracowników. 

Niniejsze sprawozdanie składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje się na sytuacji 
na poziomie krajowym, ponieważ zadania w zakresie inspekcji pracy są wciąż wykonywane 
przez organy krajowe. 

Sprawozdawczyni ustanawia zasady skutecznych inspekcji pracy w państwach 
członkowskich. W sprawozdaniu określona jest rola i zakres kompetencji inspekcji pracy. 
Podkreśla się, że każda kategoria pracowników musi podlegać inspekcjom pracy, co 
stanowi główny postulat sprawozdania. 

Ponadto w sprawozdaniu zwraca się uwagę na konieczność ochrony wykorzystywanych 
pracowników. W wielu krajach pracownicy nierejestrowani doświadczają trudności w 
dochodzeniu przysługujących im praw. Musi być jasne, że wypłata wynagrodzenia 
pracownikom ma pierwszeństwo względem zysków publicznych pochodzących z grzywien 
nakładanych na postępującego niezgodnie z prawem pracodawcę. 

Ponadto sprawozdanie podaje niektóre przykłady najlepszych praktyk w państwach 
członkowskich, które mogłyby stanowić wartość dodaną dla inspektoratów pracy w innych 
państwach. W ramach wysiłków zmierzających do skutecznego zwalczania pracy 
nierejestrowanej niektóre państwa członkowskie wprowadziły innowacyjne systemy
współpracy z innymi organami, jak również systemy rejestracji pracowników mobilnych. 

Ponadto w sprawozdaniu podkreślone są grupy szczególnie wrażliwe, takie jak osoby 
pracujące na własny rachunek, wykonujące pracę tymczasową zlecaną za pośrednictwem 
agencji lub osoby wykonujące prace domowe, w których to grupach praca nierejestrowana 
jest szczególnie rozpowszechniona i stwarza trudności krajowym inspektoratom pracy ze 
względu na złożoność ich sytuacji zatrudnienia. 

Druga część sprawozdania koncentruje się na szczeblu europejskim i podkreśla zalecenia 
polityczne dotyczące promowania transgranicznej współpracy między organami krajowymi 
oraz nowe inicjatywy prawne na rzecz wzmocnienia roli inspekcji pracy. 
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Dążąc do posiadania skutecznych inspekcji pracy w zakresie monitorowania stosowania 
prawa pracy, Europa, aby zapewnić godne, stabilne, zdrowe i bezpieczne warunki pracy w 
państwach członkowskich, potrzebuje czegoś więcej niż prawo miękkie. Niniejsze 
sprawozdanie próbuje zwrócić uwagę na pilną potrzebę przyjęcia prawnie wiążących środków 
w celu egzekwowania ochrony pracowników i zatrudnienia oraz wdrażania podstawowych 
praw pracowniczych i socjalnych. Proces ten należy rozpocząć poprzez wzmocnienie 
podstawowych praw pracowniczych i socjalnych na jednolitym rynku oraz poprzez działania 
na rzecz promowania uczciwej konkurencji i praw pracowników. Zasada ta musi zostać 
ustanowiona w prawie pierwotnym UE poprzez przyjęcie protokołu postępu społecznego w 
celu zabezpieczenia podstawowych praw socjalnych przed wszelkimi negatywnymi skutkami 
reform krajowych i środków oszczędnościowych. 

Skuteczne prawo pracy na poziomie UE będzie prowadzić do skutecznych inspekcji pracy 
pozwalających na egzekwowanie jasnych i wiążących zasad ustanowionych w prawie pracy. 
W kontekście jednolitego rynku, na którym dumping społeczny i wyzysk w pracy stanowią 
poważne problemy dotykające tysięcy pracowników i konkurencyjność przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, należy wprowadzić przepisy unijne w celu ochrony pracowników, a 
zadaniem inspekcji pracy na szczeblu UE musi być monitorowanie i egzekwowanie tych 
przepisów. 

Jednym z głównych problemów są inspekcje pracy w zakresie transgranicznych stosunków 
pracy. Organy krajowe mają trudności z uzyskiwaniem istotnych informacji od władz w 
kraju pochodzenia, jak również ze zrozumieniem stosunku pracy, będącym często częścią 
długiego łańcucha podwykonawstwa. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie utworzenia 
europejskiej platformy inspektorów pracy. Sprawozdawczyni ponadto dostrzega potrzebę 
wprowadzenia dodatkowych środków zmierzających do rozwiązania problemu pracy 
nierejestrowanej w kontekście transgranicznym. 

Jednym z zaleceń jest wprowadzenie europejskiej agencji zajmującej się wszelkiego 
rodzaju sprawami transgranicznymi w dziedzinie inspekcji pracy. Jej działalność mogłaby 
na przykład obejmować kontrolę międzynarodowych usługodawców, a także spółek-skrzynek 
pocztowych, wprowadzenie specjalnych europejskich programów szkoleniowych i 
organizację kontroli transgranicznych. 

Inną propozycją jest wprowadzenie europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, na 
której zapisywane są wszystkie potrzebne dane, takie jak czas pracy lub zabezpieczenie 
społeczne. Pozwala to inspektorowi pracy na wgląd do wszystkich niezbędnych danych na 
miejscu. Taka karta była już przedmiotem projektu pilotażowego w sektorze budowlanym, a 
zatem została już przetestowana. Szwecja wprowadziła już tego rodzaju karty w sektorze 
budowlanym, co okazało się łatwiejszym i wysoce skutecznym sposobem kontroli miejsc 
pracy i ułatwień. Inspektorzy posiadają detektory pozwalające na szybkie i niewymagające 
dużego wysiłku odczytywanie informacji zapisanych na karcie. Luksemburg wprowadził 
podobny system w styczniu 2013 r. 

Ponadto sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania
umożliwiającego wymianę informacji między organami krajowymi w przypadku nadużyć lub 
stosowania praktyk nielegalnego wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Taki system został 
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już wprowadzony w życie w dziedzinie ochrony konsumentów (RAPEX) i służy 
zapobieganiu nadużyciom. 

Ponadto w sprawozdaniu wskazane są nowe możliwe inicjatywy prawne.  O ile w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki przepisom europejskim i instytucjom europejskim 
inspekcje pracy są bardziej skuteczne i skoordynowane na poziomie UE, nie ma to miejsca w 
dziedzinie warunków pracy i ochrony praw pracowników. 

Należałoby rozważyć wprowadzenie nowych dyrektyw, z jednej strony w celu wzmocnienia 
roli inspektorów pracy, z drugiej strony w celu umożliwienia sprawowania lepszej kontroli 
nad agencjami pośrednictwa pracy. 
Ponadto sprawozdawczyni podkreśla, że podczas gdy istnieje skuteczna polityka konkurencji 
na poziomie europejskim, skutecznie egzekwowana przez Komisję Europejską w przypadku 
stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorstwa, brak jest egzekwowania 
przepisów dotyczących zwalczania dumpingu socjalnego na poziomie UE.  Sprawozdanie 
podkreśla, że praca nierejestrowana powoduje również zakłócenia konkurencji na jednolitym 
rynku i powinna być uznana za niezgodną z prawem.  Wnioskuje się zatem o wprowadzenie 
do Traktatu przepisów dotyczących zwalczania dumpingu socjalnego, uprawniających 
Komisję Europejską do nakładania sankcji w celu ich ochrony. 

Kolejnym obszarem wymagającym działań prawnych na poziomie UE jest uregulowanie 
nowych form zatrudnienia i pracy nietypowej, poprzez stworzenie jasnej i wiążącej definicji 
pracownika na poziomie UE, w celu zwalczania jednej z najczęstszych praktyk obchodzenia 
przepisów z dziedziny prawa pracy: pozorowanego samozatrudnienia. Będzie to ważnym 
narzędziem dla inspektorów pracy, pozwalającym na ustalenie, czy przedsiębiorstwa 
bezprawnie stosują tę praktykę.


