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Odpowiadając na pismo z dnid 12lipca2018 r., znak: SMAff13012018, zawierające

Stanowisko nr 312018 ws. przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, podjęte pżez
XXV|ll Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowcow NSZZ ,,Solidarność", uprzejmie

infoimuję, że Państwowa lnspekcja Pracy monitoruje przestrzeganie zakazu

dyskryminacji w zatrudnieniu. Czynności kontrolno-nadzorcze uzupełniają działania o

charakterze prewencyjno-informacyjnym, adresowane do mozliwie najszerszego grona

odbiorców.

Problematyka równego traktowania i niedyskryminacji badana jest przez

inspektorów między zarówno w trakcie kontroli planowych (kontrole legalności

zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej zarówno obywatelom polskim, jak i

cudzoziemcom; kontrole przestrzegania pżez agencje zatrudnienia przepisów ustawy z

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; kontrole

realizowane u pracodawców użytkownikow pod kątem pzestrzegania pzepisów ustawy o

zatrudnianiu pracowników tymczasowych), jak i kontroli będących następstwem skarg na

dyskryminację w zatrudnieniu, składanych pżez pracowników, czy napływających - m.in,

od związkow zawodowych - sygnałow o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Działania prewencyjne to przede wszystkim informacja kierowana w formie ulotek i

broszur o treści regulacji antydyskryminacyjnych, uprawnieniach osób dyskryminowanych

oraz organach, instytucjach i organizacjach pozarządowych, zarówno działających

lokalnie jak i centralnie, mogących osobom zainteresowanym udzielic pomocy prawnej i

psychologicznej. Publikacje są dostępne na stronie internetowej PlP: www.pip.gov.pl, jak
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równiez dystrybuowane podczas imprez terenowych, na targach pracy, dniach otwańych

itp. Na ww. stronie internetowej jest dostępny formulaz e-skargi, umoźliwiający łatwe i

szybkie złożenie skargi drogą elektroniczną. lnformacja o mozliwości złożenia skargi jest

również przekazywana zainteresowanym w trakcie udzielania porad prawnych

(osobistych, telefonicznych lub pisemnych). Poradnictwo kierowane jest do osób, które

zgłaszalą zaistnienie konkretnego problemu. Pokrywa się ono zakresem z działaniami

prewencyjnymi, ma jednak zdecydowanie zindywidualizowany charakter. W przypadku

osób sugerujących molestowanie seksualne, proponuje się kontakt z organami ścigania,

bądż popzezzłożenie zawiadomienia o popełnieniu pzestępstwa do prokuratury, bądz w

ramach prowadzonej na poziomie okręgowych inspektoratów pracy współpracy z

organami ścigania,
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