Propozycja poprawki
w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej
- w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d na końcu średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje
się lit. e w brzmieniu:
„e) nie dotyczy to Państwowej Inspekcji Pracy;”

Uzasadnienie
1) W Państwowej Inspekcji Pracy „zamrożenie wynagrodzeń” dokonane zostało rok
wcześniej niż w innych instytucjach budżetowych, w wyniku dobrowolnego
zrzeczenia się przez głównego inspektora pracy w 2009 r. powszechnej wówczas
podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej. Skutki tej podjętej w dobrej wierze
decyzji kumulują się już przez 4 lata - realny spadek wynagrodzeń w ostatnich
4 latach w PIP przekroczył 13,5 %;
2) O ile kilka lat wcześniej różnica średniego uposażenia pracowników organów
kontroli podległych Sejmowi, czyli PIP i NIK wynosiła 25%, to obecnie wzrosła
ona do prawie 100% (oczywiście na niekorzyść Państwowej Inspekcji Pracy);
3) W ostatnich dwu latach, w związku z kryzysową sytuacją budżetu państwa,
Główny Inspektor Pracy na wniosek Ministra Finansów dodatkowo zredukował
wydatki PIP o znaczną część budżetu - w bieżącym roku o 3 133 tys. zł. Obecnie
inspektorzy pracy, z kilkuletnim stażem, będący organami państwa otrzymują
wynagrodzenia poniżej średniej krajowej;
4) W ostatnich latach przy niezmienionych wynagrodzeniach PIP realizuje
zwiększany corocznie zakres obowiązków i nowe określone przez ustawy
zadania, jak:
- kontrola w zakresie przewozu drogowego, kontrola legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej - od 1.07.2007 r.,
- kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze - od 1.01.2009 r.,
- nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35
oraz art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady (REACH) - od 24.02.2009 r.,
- kontrola prowadzenia działalności przez podmioty kierujące osoby w celu
nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki
absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub
inną pracą zarobkową - od 1.02.2011 r.,
- ściganie wykroczeń wynikających z ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium RP – od 21.07.2012 r.

