Posiedzenie Rady Ochrony Pracy 16 października 2018 r.
Projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r.
To główny temat październikowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Projekt przedstawił
główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Poinformował, że dochody Inspekcji na przyszły
rok zostały oszacowane na kwotę 1 mln 728 tys. zł – wyższą od planu na 2018 r. o 354 tys. zł.
Wyjaśnił, że planowany wzrost dochodów wynika m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu usług
hotelowych, gastronomicznych i szkoleniowych świadczonych w Ośrodku Szkolenia PIP we
Wrocławiu, a także ze sprzedaży składników majątkowych.
Główny inspektor pracy podkreślił, że w wyniku działalności Inspekcji budżet państwa
uzyskuje dochody z grzywien z tytułu mandatów karnych, które nie są dochodami PIP. W
2017 r. ich wysokość wyniosła 17,7 mln zł.
Planowane wydatki na 2019 r. ustalono na kwotę 350 mln 560 tys. zł. Są wyższe od
przewidywanego wykonania 2018 r. o 25 mln 939 tys. zł, tj. o 8%, realnie o 5,6%.
PIP zaplanowała wzrost funduszu wynagrodzeń o 9,2%, który wynika – jak wyjaśniał główny
inspektor pracy – z planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń na dotychczasowe etaty o
8% oraz funduszu dla planowanych nowych 32 etatów.
Szef PIP zwrócił uwagę, że w latach 2007 – 2016 nałożono na Inspekcję Pracy 32 nowych
obowiązków, w latach 2017 – 2018 doszły kolejne zadania. W trakcie prac legislacyjnych są
projekty ustaw, które nakładają na PIP dodatkowe obowiązki. „Realizacja nowych zadań, bez
uszczerbku w jakości i ilości dotychczas realizowanych, wymaga wzmocnienia kadrowego” –
mówił Wiesław Łyszczek. Poza tym – jak zaznaczył – zabezpieczenie realizacji zadań – nie
tylko w 2019 r., ale również w latach następnych – wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności
poziomu wynagrodzeń, by PIP mogła zatrudniać wysokokwalifikowaną kadrę magistrów
inżynierów i prawników. Zatem – jak podkreślił szef PIP – wzrost funduszu wynagrodzeń jest
priorytetową sprawą dla Inspekcji. Może przyczynić się do pozyskiwania przez PIP fachowej
kadry, co jest szczególnie ważne wobec pojawiających się współcześnie wyzwań i zagrożeń
w sferze ochrony pracy.
Projekt budżetu Inspekcji na 2019 r. przewiduje ponadto znaczny spadek w grupie wydatków
majątkowych, wynikający z planowanego zakończenia w roku bieżącym dwóch znaczących
inwestycji, tj. przebudowy budynku oddziału OIP Gdańsk w Gdyni oraz przebudowy
pomieszczeń oddziału OIP Warszawa w Ostrołęce.
W dyskusji członkowie Rady pozytywnie oceniali przedłożony projekt budżetu Państwowej
Inspekcji Pracy na 2019 r. Zwracali uwagę, że został opracowany w sposób rzetelny, celowy i

zabezpieczający realizację zadań, dlatego też Rada powinna zwrócić się do Sejmu o jego
przyjęcie w proponowanych przez Inspekcję kwotach. Stanowisko w tej sprawie Rada
przyjmie na następnym posiedzeniu.
Rada przyjęła stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia
integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zaleca w nim opracowanie regulacji prawnych w celu utworzenia spójnego systemu
kompleksowej

oceny

zdolności

do

pracy,

obejmującego

m.in.

orzecznictwo

o

niepełnosprawności oraz działania w ramach prewencji rentowej, rehabilitacji i reorientacji
zawodowej. Uznaje za niezbędne wdrożenie do praktyki wyników dotychczas prowadzonych
badań, w tym w szczególności opracowania „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz
przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach –
ramowe

wytyczne”.

Rada

wskazuje

również

na

ułatwienie

mobilności

osób

z

niepełnosprawnościami niezbędnej dla zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu”.
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski głównego inspektora pracy dotyczące zamiaru
powołania Barbary Kiełt na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie, Jolanty
Koszałki na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Warszawie, Zbigniewa
Studzińskiego na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy. Pozytywnie
zaopiniowała także wniosek głównego inspektora dotyczący zamiaru odwołania Agnieszki
Kraszewskiej-Godziątkowskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Gdańsku w
związku ze złożoną rezygnacją.

