
Warszawa, 3 stycznia 2023 r.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna

NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ”

przy Państwowej Inspekcji Pracy

Szanowni Parlamentarzyści 
Posłowie i Senatorowie

Szanowni Państwo,

Międzyzakładowa  Komisja  Koordynacyjna  NSZZ  „Solidarność”  przy  Państwowej
Inspekcji Pracy zwraca się ze stanowczym apelem o zapewnienie znacznego wzrostu środków
na  wynagrodzenia  w  Państwowej  Inspekcji  Pracy  w  procedowanej  aktualnie  ustawie
budżetowej. 

Prezydium Międzyzakładowej Komisji  Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy Państwowej
Inspekcji Pracy wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Komisji Finansów Publicznych podjętej 
w dniu  1 grudnia 2022 r.,  zgodnie  z  którą  pomniejszono planowany budżet  Państwowej  Inspekcji
Pracy o ponad 28 mln złotych. Decyzja tego rodzaju jest niezrozumiała i nie do zaakceptowania
przez  środowisko  „Solidarności”,  zarówno  ze  względów  prawnych  jak  również  i
merytorycznych oraz jest sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi. Niezrozumiałe jest  przede
wszystkim niezaakceptowanie przez Komisję Finansów Publicznych stanowisk Rady Ochrony Pracy,
Komisji  Kontroli  Państwowej  oraz  Komisji  Polityki  Społecznej  i  Rodziny,  popierających  w  całości
budżet Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 r., przedłożony przez Głównego Inspektora Pracy.

Ustawa  zasadnicza,  w  art.  24  zawiera  jednoznaczną  normę  programową,  zgodnie  
z którą praca znajduje się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a dodatkowo Państwo zobowiązuje
się do sprawowania nadzoru nad warunkami wykonywania pracy. Organem powołanym do nadzoru
nad  warunkami  pracy  jest  właśnie  Państwowa  Inspekcja  Pracy,  od  ponad  100  lat.  Parlament
Rzeczypospolitej  Polskiej rokrocznie docenia i  wyraża uznanie dla pracowników PIP za efektywne
wypełnianie misji Urzędu. Kontynuowanie tej aktywności nadal w sposób wysoce efektywny, wymaga
jednak nakładów finansowych na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym przede wszystkim
na godziwe wynagrodzenia,  współmierne do kwalifikacji  i  nakładu pracy oraz ryzyka zawodowego
inspektorów pracy. W ciągu ostatnich lat ilość zadań nakładanych na Państwową Inspekcję Pracy
ulega stałemu zwiększaniu, przy jednoczesnym niezapewnianiu adekwatnych środków finansowych
na ich realizację. Mając na uwadze powyższe okoliczności,  ograniczanie środków finansowych na
prowadzoną działalność, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu prowadzonej działalności,  budzi
uzasadnione  
i narastające wątpliwości oraz zastrzeżenia, w przedmiocie efektywności wypełniania normy
programowej  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  zakresie  sprawowania  efektywnego
nadzoru nad warunkami wykonywania pracy. 

Państwowa  Inspekcja  Pracy  swoimi  działaniami  obejmuje  w  Polsce  kilkanaście
milionów  zatrudnionych  na  podstawie  stosunku  pracy,  jak  i  innych  form  zatrudnienia.
Realizowanymi kontrolami inspektorzy pracy egzekwują wynagrodzenia za pracę oraz za czynności
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zlecenia/świadczenia usług obywateli  polskich oraz cudzoziemców; sprawdzają warunki środowiska
pracy co przyczynia się do eliminacji zagrożeń dla zdrowia i życia zatrudnionych; oceniają warunki
bezpieczeństwa i  higieny  pracy eliminując nieprawidłowości,  zapobiegając  tym samym wypadkom
przy pracy czy chorobom zawodowym. Respektowanie praw osób pracujących, to korzyści zarówno
dla  samych  zatrudnionych,  ale  również  dla  całokształtu  funkcjonowania  systemu  państwowego  i
organizacji. Ograniczanie wypadków oraz chorób związanych z pracą, zmniejsza znacząco obciążenia
kosztami  leczenia,  wynagrodzeniami  i  zasiłkami  z  tytułu  choroby,  odszkodowaniami,  rentami
chorobowymi.  Powyższe  koszty  są  znacząco  ograniczane  właśnie  dzięki  aktywności  Państwowej
Inspekcji Pracy. Należy pamiętać, że zakres zadań wykonywanych przez Urząd uległ poszerzeniu w
związku z bardzo liczną migracją na teren RP obywateli Ukrainy, którzy również korzystają w pełnym
zakresie z prawnej ochrony pracy realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Praca pracowników Państwowej  Inspekcji  Pracy  stale  spotyka  się  z  wyrazami  akceptacji  
i  uznania ze strony posłów i senatorów, przedstawicieli  komisji  sejmowych, w szczególności  Rady
Ochrony  Pracy  sprawującej  bezpośredni  nadzór  nad  działalnością  Urzędu.  Powyższe  gremia
postulowały wielokrotnie o zwiększenie funduszu na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Od wielu lat
Główny  Inspektor  Pracy  i  działające  w  Państwowej  Inspekcji  Pracy  organizacje  związków
zawodowych, przy wsparciu ROP, podejmują działania w celu zwiększenia wynagrodzeń pracowników
Państwowej  Inspekcji  Pracy,  w  tym  w  szczególności  inspektorów  pracy,  aby zapewnić  godziwe
wynagrodzenie za ich odpowiedzialną służbę.  Efektywność działań organów Państwowej  Inspekcji
Pracy  związana  jest  
z  ogromnym zaangażowaniem,  poświęceniem i  oddaniem celowi,  jakim  jest  ochrona  pracy  osób
pracujących,  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  a  przede  wszystkim  w  egzekwowaniu
terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzeń za pracę w tak trudnej obecnie sytuacji ekonomicznej. 

 
Przedstawione powyżej argumenty wywołują krytyczną reakcję ze strony związkowej

wobec  niezrozumiałej  decyzji  Komisji  Finansów  Publicznych,  którą  traktują  jako
krótkowzroczną  i  sprzeczną  z  interesem  społecznym,  wobec  czego  wnioskujemy  o  jej
nadzwyczajną rewizję.

Z wyrazami szacunku

Prezydium MKK 
NSZZ „Solidarność” przy 
Państwowej Inspekcji Pracy
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