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L.dz. 12.01 / 2018 

 

Komisja Rodziny,  
Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

 
Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz realizując zadania statutowe, w imieniu 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, członków Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Nr 15 NSZZ „Solidarność - 80” w Państwowej Inspekcji Pracy, 
a także inspektorów pracy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, mając na celu 
umożliwienie realizacji nałożonych na Inspekcję zadań i wspierając starania podejmowane w tym zakresie przez 
Głównego Inspektora Pracy, zwracamy się z wnioskiem, aby Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prac 
legislacyjnych nad przyjętą przez Sejm w dniu 11.01.2018 r. ustawą budżetową na rok 2018 - w części  12 – 
Państwowa Inspekcja Pracy, raczyli zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 16 500  tys. zł, a co za 
tym idzie także plan na 2018 r.  - kosztem zmniejszenia  o tą kwotę części  81 - Rezerwa ogólna (rozdz. 75817, wydatki 
bieżące jednostek budżetowych). 

- - - 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zapoznając się corocznie ze sprawozdaniem z działalności Państwowej 

Inspekcji Pracy – wystawia naszej instytucji bardzo wysokie oceny. Tak było i na posiedzeniu, w dniu 24.11.2017r. 
kiedy to Wysoka Izba przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2016 roku wraz z pozytywnym stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a parlamentarzyści wyrażając się z uznaniem o pracy inspektorów pracy zgodnie 
podkreślali konieczność wsparcia finansowego Inspekcji. O wsparcie takie apelował Główny Inspektor Pracy 
w projekcie ustawy budżetowej na 2018r. - pozytywnie zaopiniowanej przez: Komisję do Spraw Kontroli Państwowej na 
posiedzeniu w dniu 25.10.2017 r. oraz Radę Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 
w dniu 07.11.2017 r.  

Systematycznie wzrasta ilość nowych, nieraz bardzo trudnych i ważnych społecznie  zadań realizowanych 
przez inspektorów pracy. Od kilku już lat kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, środowisko inspektorów pracy 
i pozostałych pracowników reprezentowane przez organizacje społeczne występuje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
o chociażby częściowe finansowe zrekompensowanie nakładanych przez ustawodawcę na inspektorów pracy 
obowiązków.  

Wypada wspomnieć, że tylko w latach 2016 i 2017 zakres zadań Państwowej Inspekcji pracy zwiększono o:  
1. kontrolę spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców wymagań lub kontrolę w zakresie 

stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 
organów nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku, oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów; 

2. udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich 
rodzin w zakresie: 

� dostępu do zatrudnienia, 
� warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego 
zatrudnienia, 

� dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 
� dostępu do szkoleń, 
� dostępu do zasobów mieszkaniowych, 
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� zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do 
przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracowników, 

� dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników, 
� pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

3. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług;  

4. kontrolę  spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dn.10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania 
kontroli[…]; 

5. kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2008 ze zm.); – weszła  w życie 1.01.2017r. 

6. w zakresie kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontroli 
przestrzegania obowiązku „prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa   w art. 18c ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art.19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy”; - 
weszła w życie 1.06.2017r. 

Trzeba także wskazać, że w dniu 10.01.2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolę przestrzegania 
przepisów przyjętej wówczas ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, scedował na 
Państwową Inspekcję Pracy – ustawa ta ma wejść w życie od 1.03.2018r.  

Poza tym w 2018 r. w przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy o  systemach homologacji typu i nadzoru rynku 
silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po 
drogach, której projekt z dnia 19.09.2017 r. zawieszony jest jeszcze na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod 
poz. UC94 inspektorom pracy dojdzie kolejne zadanie do realizacji. Koszt jej realizacji przez Państwową Inspekcję 
Pracy oszacowano ostrożnie  na ok. 10 mln zł. rocznie. 

Skuteczna działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest możliwa wyłącznie dzięki zapewnieniu przez budżet 
państwa odpowiednich środków na jej funkcjonowanie.  Państwowa Inspekcja Pracy środki budżetowe przeznaczone na 
pełnienie ważnej dla ogółu społeczeństwa funkcji wydatkuje efektywnie i racjonalnie. Zadania szczególne organów PIP 
określone są w ponad czterdziestu ustawach kompetencyjnych, inspektorzy pracy pełnią funkcję oskarżycieli 
publicznych w zakresie około 80 wykroczeń. Codziennie wizytowanych jest około tysiąca polskich pracodawców 
i obywatelom jest bezpłatnie udzielanych kilkadziesiąt tysięcy porad prawnych (rocznie daje to liczbę ponad 1 000 000). 
Inspektorzy rozpatrują w skali roku ponad 40 000 skarg pracowniczych, egzekwując na rzecz pracowników 
wielomilionowe kwoty i zapobiegając w kilkudziesięciu tysiącach sytuacji bezpośrednim zagrożeniom dla zdrowia 
i życia obywateli. Inspekcja prowadzi także wiele akcji społecznych, między innymi za pośrednictwem mediów, edukuje 
społeczeństwo w dziedzinie prawa pracy oraz bezpiecznych zachowań w miejscu pracy. Inspektorzy pracy przyczyniają 
się także do likwidacji w zarodku wielu konfliktów społecznych, i działalność ta w znacznym stopniu odciąża organy 
porządku publicznego i wymiaru sprawiedliwości.   

Liczymy więc na  życzliwe uwzględnienie niniejszego apelu przez Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kielce/Kraków/Warszawa  12.01.2018 r. 
 

 

Przewodniczący 
Komisji Krajowej ZZPPIP 

Przemysław Róziewicz 

w imieniu Zarządu Głównego SIPRP 

 

 

 

Przewodniczący MOZ Nr 15 NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ – 80 w PIP  

Zbigniew Sagański 

 


