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Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
--Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wobec zmniejszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w procedowanej ustawie
budżetowej na rok 2020 budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o kwotę 12 659 tys. zł, Stowarzyszenie
Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Wysokich Komisji z apelem o wniesienie
stosownej poprawki do ww. ustawy, skutkującej zwiększeniem kwoty przeznaczonej na
wynagrodzenia inspektorów pracy PIP o planowane 5 252 tys. zł.
--Co roku ustawodawca nakłada na organy Państwowej Inspekcji Pracy nowe zadania, które
aktualnie określone są w ponad czterdziestu ustawach kompetencyjnych, a inspektorzy pracy pełnią
funkcję oskarżycieli publicznych w zakresie około 80 wykroczeń. Codziennie wizytowanych jest około
tysiąca polskich pracodawców, a obywatelom jest udzielanych bezpłatnie kilkadziesiąt tysięcy porad
prawnych. Inspektorzy rozpatrując rocznie w skali kraju kilkadziesiąt tysięcy skarg pracowniczych,
egzekwują na rzecz pracowników wielomilionowe kwoty i zapobiegają w kilkudziesięciu tysiącach
sytuacji bezpośrednim zagrożeniom dla zdrowia i życia obywateli.
Codzienna praca inspektorów pracy przyczynia się do ograniczania powstawania wielu
konfliktów społecznych oraz w znacznym stopniu odciąża organy porządku publicznego i wymiaru
sprawiedliwości.
Przez wiele kolejnych lat wynagrodzenia pracowników PIP nie były waloryzowane, lub
podlegały waloryzacji tylko w minimalnym zakresie.

Obawiamy się, że uszczuplenie w toku dotychczasowych prac legislacyjnych budżetu
Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2020 o kwotę 12 659 tys. zł - w znacznym stopniu utrudnić może,
a nawet ograniczyć możliwości wywiązywania się PIP z zadań, które ustawodawca na tę instytucję
nakłada.

W roku przypadającym zaraz po jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy w Polsce, przypomnieć
chcemy jakże aktualną wypowiedź Głównego Inspektora Pracy w latach 1920-1939, Mariana Klotta
de Heidenfeldt: „Często obecnie pokutuje w społeczeństwie opinia, że inspekcja pracy to organ
wyłącznie konsumpcyjny i nie dający żadnych dochodów skarbowi państwa. […] Mam wrażenie, że
jest to najgłębsze nieporozumienie, jakie może istnieć w psychice społeczeństwa. Każdy dział
działalności inspekcji pracy daje ogromne oszczędności i zapobiega trwonieniu majątku narodowego.
[…] wytworzenie pewności, że jest jakiś organ, jakaś bezstronna ręka państwa, która ma pieczę nad
sprawiedliwym rozwiązaniem sprawy […] uratowało społeczeństwo od ponoszenie dotkliwych
skutków, ograniczyło żałobę, zabezpieczyło przed kalectwem i śmiercią. Wszystko to są wartości
o wielkim znaczeniu moralnym; one same wystarczyły by na to, aby sowicie opłacać koszty materialne
inspekcji pracy. Ale gdybyśmy oparli się tylko na podanym rozrachunku strat i oszczędności, to
inspekcja pracy jest bez wątpienia jedną z najbardziej dochodowych instytucji. Ten dochód budżetowy
jest ukryty i niewidoczny, ale mimo to inspekcja pracy opłaca się dziesięciokrotnie albo i więcej
w stosunku do sum, jakie państwo na nią łoży.”

Liczymy na życzliwe uwzględnienie niniejszego apelu.
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