
 

 BELGIA 
 
SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale  
Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego 
 
Adres siedziby: 
 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
rue Ernest Blerot 1  
1070 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tel. : +32 2 233 41 11  
Faks : + 32 2 233 44 88  
E-mail : spf@emploi.belgique.be  
http://www.emploi.belgique.be/default.aspx?id=242 
 
 
Struktura organizacyjna: 
 
Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego zostały 
utworzone w 2003 roku. Słowo „ministerstwo” zastąpiono „służbami federalnymi” w wyniku 
reorganizacji urzędu.  
W skład Ministerstwa Pracy wchodzi 6 Dyrekcji Generalnych, w tym Dyrekcja Generalna ds. 
Nadzoru nad Przestrzeganiem Praw Socjalnych (DG Contrôle des lois sociales) oraz 
Dyrekcja Generalna ds. Nadzoru Warunków Pracy (DG Contrôle du bien-être), z którymi 
ściśle współpracuje PIP w zakresie wymiany informacji o pracownikach delegowanych 
(dyrektywa 96/71/WE z 1996 roku). Dyrekcje Generalne posiadają własne oddziały 
regionalne a w nich specjalne służby inspekcyjne. 
 
 
Obszary działalności: 

 Dyrekcja Generalna ds. Nadzoru nad Przestrzeganiem Praw Socjalnych: kontrola 
ogólnych warunków pracy, wynagrodzenia i zatrudnienia, nadzór czasu pracy (godziny 

nadliczbowe, dni wolne od pracy, praca w godzinach nocnych), zbiorowe układy pracy, 
współpraca z partnerami społecznymi w zakładach pracy, legalność zatrudnienia (umowy 
o pracę, praca tymczasowa, delegowanie i użyczanie pracowników), kontrola rejestru 
pracodawców, ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, urlopy 
wypoczynkowe; 

 Dyrekcja Generalna ds. Nadzoru Warunków Pracy: inspekcja techniczna 
(bezpieczeństwo, zdrowie i higiena pracy), przepisy dot. medycyny pracy, wypadki przy 
pracy - prewencja, kontrole, decyzje, kontrole w przedsiębiorstwach podwyższonego 
ryzyka, kontrola ryzyka chemicznego, warunki pracy i bezpieczeństwa w kopalniach, 
nadzór nad pracami Laboratorium toksykologii przemysłowej, nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów w zakresie dobrostanu w pracy, legalność zatrudnienia. 
 
 

Nasza współpraca 
 
W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, Państwowa Inspekcja Pracy  
i Federalne Publiczne Służby Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego spotykają się co 
roku w celu dokonania wzajemnej oceny współpracy w zakresie wymiany informacji o 
pracownikach delegowanych. Strona belgijska prowadzi bardzo aktywną współpracę z 
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polską instytucją łącznikową, działającą w myśl zaleceń dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu 
pracowników w ramach międzynarodowego świadczenia usług.   
 
Porozumienie 
 
Porozumienie o współpracy i wzajemnej wymianie informacji o pracownikach delegowanych 
w ramach międzynarodowego świadczenia usług – listopad 2007 roku. 
 
 
 
SPF Sécurité Sociale  
Federalne Publiczne Służby ds. Zabezpieczenia Społecznego 
 
Adres siedziby: 
 
SPF Sécurité Sociale  
Centre Administratif Botanique  
Finance Tower 
Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 100 
1000 Bruxelles 
Tel.: 02/528.65.46 lub 02/528.65.47 
Faks: 02/528.69.64 lub 02/528.69.65 
e-mail : sis_dg_fr@minsoc.fed.be 
http://www.socialsecurity.fgov.be 
 
 
Struktura organizacyjna: 
 
Federalne Publiczne Służby ds. Zabezpieczenia Społecznego pełni rolę pośrednika 
pomiędzy właściwymi urzędami, przedstawicielami pracodawców i pracowników, jak również 
instytucjami publicznymi ds. ubezpieczeń społecznych. W skład Urzędu wchodzi sześć 
Dyrekcji Generalnych, w tym Dyrekcja Generalna Inspekcji Socjalnej (DG Inspection Sociale) 
– partner Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

 Dyrekcja Generalna Inspekcji Pracy ma za zadanie nadzorować właściwe stosowanie 
przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych (przepisy ogólne o ubezpieczeniach 
społecznych, urlopy wypoczynkowe, wypadki przy pracy, świadczenia rodzinne, 
ubezpieczenia zdrowotne, rejestracja pracowników do systemu ubezpieczeń społecznych, 
praca w niepełnym wymiarze godzin, zatrudnienie obcokrajowców) 

 
Nasza współpraca 
 
Przedstawiciel Inspekcji Socjalnej FPS ds. Zabezpieczenia Społecznego uczestniczy  
w corocznych spotkaniach Państwowej Inspekcji Pracy wraz z inspektorami z FPS 
Zatrudnienia Pracy i Dialogu Społecznego, w ramach podpisanego porozumienia  
o współpracy i wymianie informacji o pracownikach delegowanych. Pracownicy Inspekcji 
Socjalnej kierują również do naszego Urzędu zapytania w ramach współpracy instytucji 
łącznikowych (dyrektywa 96/71/WE), na które PIP odpowiada zgodnie z zakresem swoich 
kompetencji.    
 
Porozumienie 
 
Porozumienie o współpracy i wzajemnej wymianie informacji o pracownikach delegowanych 
w ramach międzynarodowego świadczenia usług – listopad 2007 roku. 
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