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Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy, utworzone w 1972 roku przy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, z siedzibą w Genewie, jest pozarządową organizacją 
zawodową inspekcji pracy. Do głównych celów stowarzyszenia należą: 

 promowanie profesjonalizmu członków we wszystkich kwestiach dotyczących inspekcji 
pracy, a tym samym poprawa ich oddziaływania i efektywności; 

 organizacja konferencji, seminariów, itp. o zasięgu globalnym lub regionalnym, 
umożliwiających członkom wymianę poglądów i doświadczeń na temat najlepszych 
sposobów promocji przestrzegania prawa pracy i dobrych praktyk; 

 zapewnianie członkom informacji na tematy zawodowe, za pośrednictwem Internetu, 
biuletynów informacyjnych (np. IALI Forum), raportów i innych publikacji; 

 promowanie bliższej współpracy pomiędzy organizacjami członkowskimi poprzez 
tworzenie sieci i inicjatywy regionalne. 

 
Stowarzyszenie dąży do realizacji wspomnianych celów podejmując wiele różnych działań w 
ciągu roku, skupionych na kwestiach warunków pracy, bhp i innych tematach istotnych dla 
inspekcji pracy, np. nielegalnego zatrudnienia i pracy dzieci. 
 
Statut MSIP z 1972 r., kilkakrotnie modyfikowany, ustanawia następujące organy 
wykonawcze stowarzyszenia: Zgromadzenie Ogólne, obradujące co trzy lata w siedzibie 
MBP w Genewie; Komitet Wykonawczy, wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na 3-letnią 
kadencję, w składzie: prezydent (obecnie funkcję tę sprawuje Michelle Patterson z inspekcji 
pracy Australii) i 8 wiceprezydentów, z których jeden pełni zadania Sekretarza Generalnego, 
a jeden – Skarbnika Stowarzyszenia; sekretariat generalny, przedstawicieli i sekretariaty 
regionalne oraz audytorów. MSIP wyznacza także doradców technicznych, maksymalnie 3. 
 
Do uprawnień Zgromadzenia Ogólnego należą m.in.: zmiana Statutu MSIP na wniosek 
Komitetu Wykonawczego, wybór członków Komitetu Wykonawczego i audytorów, 
zatwierdzanie sprawozdań administracyjnych i księgowych MSIP, ustalanie wysokości 
składki członkowskiej, podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania lub wykluczania 
członków Stowarzyszenia. 
 
MSIP skupia obecnie 120 organizacji członkowskich, głównie inspekcji pracy, z niemal 110 
krajów świata. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn i przychodów z innych 
źródeł. Obsługę techniczną i administracyjną stowarzyszenia zapewnia sekretariat 
generalny, działający zgodnie ze wskazówkami Komitetu Wykonawczego, prowadzony przez 
brytyjski Urząd Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE). 
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