
VI. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY,  
ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY  

ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI 

Ważną płaszczyzną realizacji ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy była w roku 2002 

współpraca z organami władzy oraz organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Przestrzegając 

ustawowych kompetencji poszczególnych instytucji zajmujących się ochroną pracy, dążono do takiej 

koordynacji wspólnych zadań, aby w maksymalnym stopniu wyeliminować zjawisko kolizji i 

dublowania działań. 

Szczególną uwagę zwracano na: 

sukcesywność przekazywania stosownym organom i instytucjom informacji o wynikach kontroli i 

problemach ochrony pracy; 

opracowanie planów pracy z uwzględnieniem wspólnych działań w ramach kontroli interwencyjnych, 

np. w wyniku skarg, sygnałów lub wniosków z zewnątrz; 

bieżące synchronizowanie działań kontrolnych w sferze ochrony pracy z innymi organami nadzoru i 

kontroli warunków pracy. 

W 2002 r. zawiadomiono stosowne organy i instytucje o wynikach 6 331 kontroli 

przeprowadzonych przez inspektorów pracy (najczęściej PIS – 1429 kontroli i UDT – 1048). Na 

wniosek innych organów przeprowadzono 2 009 kontroli (najwięcej na wniosek organów samorządu 

terytorialnego – 1 249, tj. 62%). Natomiast wspólnie z innymi organami przeprowadzono 1 154 

kontrole (najwięcej z Państwową Inspekcją Sanitarną - 228, Policją - 220). 

Szczegółowe dane liczbowe dot. kontroli w ramach współdziałania PIP z organami władzy, 

organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy przedstawia załącznik nr 41. 

W 2002 r. Główny Inspektor Pracy na bieżąco przedkładał Marszałkowi i Wicemarszałkowi 

Sejmu RPinformacje i materiały dotyczące podejmowanych działań i wniosków wynikających z 

przeprowadzonych kontroli. 

Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedłożono, oprócz Sprawozdania z 

działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2001 r., opracowania dotyczące najważniejszych kwestii 

wynikających z działalności, w tym m.in.: 

ocenę rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy na podstawie wyników kontroli PIP; 

ocenę przestrzegania praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakładach opieki zdrowotnej; 

ocenę przestrzegania praworządności w stosunkach pracy i bezpieczeństwa pracy w zakładach 

PKP S.A. 

Posłom i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłożono materiał „Bezpieczeństwo 

pracy w rolnictwie”. 

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w 54 posiedzeniach sejmowych i senackich komisji, 

podkomisji i komisji nadzwyczajnych rozpatrujących projekty ustaw obejmujących zagadnienia 

ochrony pracy. 

Członkowie kierownictwa PIP uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach plenarnych Rady 

Ochrony Pracyoraz, na wniosek ROP, w pracach zespołów roboczych. Zgodnie z ustawowym 

obowiązkiem, Radzie Ochrony Pracy przekazane zostały następujące materiały i informacje: 

raport o przestrzeganiu przepisów prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej; 

raport o przestrzeganiu prawa pracy w supermarketach i innych placówkach handlowych; 

sprawozdanie z działalności PIP w 2001 r.; 



raport nt. okoliczności i przyczyn katastrof i wypadków o szczególnym charakterze, badanych przez 

PIP w 2001 r.; 

materiał poświęcony współpracy PIP z partnerami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności szkoleniowej. 

Kontakty okręgowych inspektoratów pracy z parlamentarzystami polegały przede wszystkim na: 

udostępnianiu posłom informacji o aktualnym stanie warunków pracy i przestrzeganiu prawa pracy 

przez pracodawców, w szczególności o działaniach prewencyjnych motywujących do respektowania 

przepisów prawa pracy w małych i średnich zakładach; 

doradztwie i przekazywaniu opinii w związku ze sprawami przyjmowanymi przez parlamentarzystów 

w ramach pełnionych dyżurów i działalności publicznej; 

rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamentarzystów skarg i interwencji dotyczących przestrzegania 

przepisów prawa pracy; 

omawianiu bieżących problemów ochrony pracy w poszczególnych województwach podczas 

spotkań z udziałem parlamentarzystów; 

przekazywaniu sprawozdań z działalności okręgowych inspektoratów pracy. 

Ważnym obszarem działań PIP była współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach tej współpracy zwracano szczególną uwagę na bieżące informowanie Ministerstwa o 

priorytetowych problemach ochrony pracy. Przedstawiano wyniki najważniejszych kontroli 

problemowych a także przekazywano materiały, opracowania i opinie, o które zwracało się 

kierownictwo resortu pracy. 

W trybie roboczym udostępniane były również materiały dotyczące stosowania w praktyce 

postanowień ratyfikowanych Konwencji MOP. 

Współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych polegało zwłaszcza na 

wzajemnym informowaniu się o rażących naruszeniach przepisów prawa pracy, w tym bhp, w 

zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne - w związku ze zmianą przepisów dotyczących 

zasad tworzenia tych zakładów i stanowisk. Ponadto, na wniosek Pełnomocnika, przeprowadzano 

także kontrole w ww. zakładach. 

Efektywnie układała się współpraca PIP z terenowymi organami władzy wykonawczej oraz 

organami samorządu terytorialnego. 

Okręgowi inspektorzy pracy na bieżąco informowali wojewodów, jako przedstawicieli administracji 

rządowej w terenie, o wynikach i efektach działań dotyczących w szczególności: 

przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców działających w poszczególnych 

województwach; 

rozpatrywanych skarg i wniosków kierowanych do OIP w sprawach łamania przepisów prawa pracy 

przez pracodawców, 

poradnictwa prawnego zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

W roku sprawozdawczym wiele uwagi poświęcono współpracy z samorządami 

terytorialnymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. 

Okręgowi inspektorzy pracy podczas posiedzeń sejmików prezentowali najważniejsze problemy 

wynikające z działalności inspekcji pracy, a także informowali o formach i metodach działalności 

kontrolno - nadzorczej oraz prewencyjnej prowadzonej przez inspektorów pracy na terenie 

województw. Szczególnie dużo uwagi poświęcono działaniom urzędu na rzecz poprawy stanu 

przestrzegania przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy w budownictwie, służbie zdrowia, oświacie i 

rolnictwie. 

Na szczeblu powiatowym i gminnym, przedstawiciele PIP nawiązywali bezpośrednie kontakty 

ze starostami, informując o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa pracy w zakładach 

znajdujących się na terenie danego powiatu i gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów, w 

których przeprowadzano kontrole na wniosek samorządu terytorialnego. 



Wspólnie z władzami samorządowymi organizowano spotkania szkoleniowo-informacyjne, 

podczas których udzielano porad prawnych oraz informowano o zadaniach ustawowych Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

Istotnym elementem współpracy z organami samorządów terytorialnych były spotkania, podczas 

których omówiono możliwości i formy podejmowanych wspólnych działań mających na celu poprawę 

stanu bezpieczeństwa pracy oraz praworządności w zakresie prawa pracy. 

W 2002 r., podobnie jak w latach ubiegłych, informowano organy Najwyższej Izby Kontroli o 

planach działania oraz przedkładano sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek PIP w 

2001 r. Wymieniano również informacje o przestrzeganiu prawa przez pracodawców, zwłaszcza o 

przypadkach drastycznego łamania przepisów prawa pracy i przepisów o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Kontynuowano spotkania okręgowych inspektorów pracy z dyrektorami okręgowych urzędów 

górniczych,podczas których ustalano m. in. wykazy zakładów do wspólnych kontroli oraz ich 

problematykę. 

We wrześniu 2002 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy, odbyło się spotkanie z Prezesem 

Wyższego Urzędu Górniczego, Wojewodą Śląskim i Wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców 

Polskich poświęcone aktualnym problemom bezpieczeństwa pracy w górnictwie. 

W ramach współdziałania z Urzędem Dozoru Technicznego, inspektorzy pracy powiadamiali 

inspektorów UDT o ujawnionych podczas kontroli nieprawidłowościach w zakresie eksploatacji 

urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, eksploatowaniu ww. urządzeń przez osoby 

nieposiadające odpowiednich kwalifikacji oraz o niewykonanych decyzjach wydanych przez organy 

dozoru technicznego. 

Współpracując z Państwową Inspekcją Sanitarną, inspektorzy pracy (podczas kontroli) oceniali 

realizację decyzji wydanych przez organy PIS, informowali je o niewykonaniu decyzji i o stwierdzonych 

w toku kontroli nieprawidłowościach, wnosząc o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami. Organy PIS informowały zaś okręgowe inspektoraty pracy o stwierdzanych chorobach 

zawodowych i przekroczeniach normatywów higienicznych w zakładach pracy. Ścisła współpraca obu 

inspekcji miała miejsce m.in. podczas kontroli zakładów pracy - w zakresie wydawania decyzji 

(odstępstw) dotyczących lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu otaczającego terenu, 

stosowania w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego. Wspólne kontrole 

przeprowadzane były m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach usługowych i handlowych. 

W listopadzie 2002 r. zawarte zostało nowe porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy a 

Głównym Inspektorem Sanitarnym o współpracy obu urzędów. 

W 2002 r. okręgowe inspektoraty pracy współpracowały z komendami wojewódzkimi i 

rejonowymiPaństwowej Straży Pożarnej, zgodnie z porozumieniem podpisanym w 2000 r. Wspólne 

kontrole i działania profilaktyczno-prewencyjne koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących 

zagrożeń zawodowych związanych z występowaniem w środowisku pracy niebezpiecznych substancji 

chemicznych, np. przy emisji pyłu i proszku aluminium. Współpracowano podczas kontroli zakładów 

stwarzających wielkie zagrożenia oraz podczas wspólnych odbiorów obiektów, takich jak obiekty 

gastronomiczne, stacje paliw, hotele, supermarkety itp. Działania te pozwalały na kompleksową ocenę 

zagrożenia pożarowego w tych obiektach i ocenę skuteczności rozwiązań ewakuacyjnych. 

Współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska polegała m.in. na prowadzeniu wspólnych kontroli 

dotyczących zwłaszcza gospodarki niebezpiecznymi odpadami (np. odpadami medycznymi i 

azbestowymi), transportu materiałów niebezpiecznych (m.in. paliw płynnych przewożonych w 

cysternach), a także zakładów, w których występowały szczególnie niebezpieczne dla środowiska i 

pracowników technologie, szkodliwe środki chemiczne bądź niebezpieczne odpady. 

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Głównym Inspektorem Pracy a Głównym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, okręgowi inspektorzy pracy nawiązywali kontakty z organami 



nadzoru budowlanego w starostwach. W 2002 r. inspektorzy obu organów wspólnie przeprowadzali 

kontrole w zakresie budownictwa ogólnego (m.in. budowy obiektów użyteczności publicznej oraz 

mieszkalnych) oraz kontrole w zakresie budownictwa infrastrukturalnego (m.in. budowy mostu 

drogowego w ciągu drogi krajowej nr 61 przez Zalew Zegrzyński, budowy odcinka autostrady C-8 koło 

Opola, rozbudowy portu węglowego w Świnoujściu). Równoczesność działań kontrolnych umożliwiała 

skoncentrowanie się inspektorów na zagadnieniach czysto zawodowych - specjalistycznych, bez 

konieczności wnikania w kompetencje przedstawicieli drugiego urzędu. 

Państwowa Inspekcja Pracy nawiązała ścisłą współpracę z organizującą się Inspekcją 

Transportu Drogowego. W lipcu i sierpniu 2002 r. inspektorzy pracy, wspólnie z kandydatami na 

inspektorów ITD oraz policjantami z wydziałów ruchu drogowego kontrolowali przestrzeganie 

przepisów prawa pracy (szczególnie czas pracy kierowców) u pracodawców, trudniących się 

międzynarodowym transportem osób. Wspólne kontrole pozwoliły na nawiązanie ścisłej współpracy 

pomiędzy przedstawicielami obu inspekcji zarówno na szczeblu terenowym, jak i centralnym. 

W dniu 28 sierpnia 2002 r. zawarte zostało między Głównym Inspektorem Pracy a Głównym 

Inspektorem Transportu Drogowego porozumienie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Pracy i 

Inspekcji Transportu Drogowego. 

Główny Inspektor Transportu Drogowego umożliwił - w ramach prowadzonego przez ekspertów 

francuskich kształcenia kandydatów na inspektorów Transportu Drogowego - przeszkolenie grupy 40 

inspektorów pracy w zakresie międzynarodowych przepisów transportu drogowego AETR. 

Realizując postanowienia porozumienia o współdziałaniu z Policją, podpisanego w grudniu 2000 

r., inspektorzy pracy uczestniczyli w organizowanych wspólnie z Policją kontrolach drogowych, 

obejmujących m.in.: przewóz osób w transporcie autokarowym i przewóz materiałów niebezpiecznych. 

Inspektorzy pracy współdziałali również z organami Policji w zakresie przedsięwzięć zmierzających do 

zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracownika, a w 

uzasadnionych przypadkach korzystali z pomocy i ochrony funkcjonariuszy Policji w razie utrudniania 

lub uniemożliwiania im wykonywania czynności kontrolnych w zakładach pracy. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, organy PIP 

włączyły się w organizowanie w kraju systemu nadzoru rynku. Podjęta została ścisła współpraca 

z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie pełnił w tym obszarze rolę organu 

nadzoru, natomiast PIP będzie wyspecjalizowanym kontrolnym organem tego nadzoru. Przedmiotem 

wspólnych zainteresowań jest problem spełniania przez wyroby wymogów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Przedstawiciel PIP uczestniczył w pracach grupy roboczej ds. opracowania "Programu 

wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie produktów wprowadzanych do obrotu". 

Współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych koncentrowało się na wzajemnym 

przekazywaniu informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach. W kierowanych do ZUS pismach 

dominowały kwestie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, prawidłowości 

naliczania i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. We wnioskach ZUS kierowanych do 

PIP przeważały sprawy dot. ustalenia w wyniku kontroli charakteru stosunku prawnego łączącego 

strony. Ważnym elementem współdziałania była wzajemna pomoc i doradztwo w praktycznym 

rozwiązywaniu trudnych zagadnień prawnych. 

Współdziałanie z przedstawicielami wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy polegało głównie 

na przeprowadzaniu – na wniosek urzedów pracy - kontroli w zakładach, w związku z wyjaśnianiem 

zgłoszonych skarg. Celem współdziałania było zapobieganie i eliminowanie przypadków nielegalnego 

zatrudniania oraz naruszania uprawnień pracowniczych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

Kontynuowano współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz poprawy 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. Współpraca polegała w 



szczególności na: uczestnictwie w masowych imprezach organizowanych w środowisku wiejskim, 

podczas których organizowano punkty doradczo-informacyjne; współorganizowaniu i prowadzeniu 

szkoleń dla rolników indywidualnych; organizowaniu olimpiad i konkursów dot. problematyki 

bezpiecznej pracy na wsi; wizytacjach gospodarstw rolnych oraz prac żniwno-omłotowych; wspólnym 

promowaniu problematyki bhp w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji i radiu. 

Utrzymywane były stałe robocze kontakty pomiędzy inspektorami pracy a specjalistami z zakresu 

prewencji wypadkowej KRUS. Inspektorzy pracy uczestniczyli także w dochodzeniach 

powypadkowych prowadzonych przez KRUS. 

Dwukrotnie odbyły się spotkania sygnatariuszy podpisanego 6 marca 2001 r. porozumienia w 

sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Na 

spotkaniach omawiane były dotychczasowe działania sygnatariuszy porozumienia (kwiecień 2002 r.) 

oraz program działania na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w rolnictwie, eliminowania 

zatrudniania dzieci przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych oraz zapobiegania wypadkom dzieci 

w gospodarstwach rolnych, poprawy profilaktycznej opieki lekarskiej w rolnictwie oraz tworzenia 

warunków do zaopatrzenia rolników i pracodawców rolnych w bezpieczne dla ludzi i środowiska środki 

produkcji rolnej (listopad 2002 r.) 

Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego polegała w szczególności na organizowaniu 

spotkań z dziećmi i młodzieżą wiejską, podczas których przedstawiano podstawowe zasady 

bezpieczeństwa pracy i ochrony przed zagrożeniami występującymi podczas prac rolniczych i w 

gospodarstwach rolnych. Pouczano dzieci i młodzież, jak bezpiecznie pomagać rodzicom w 

gospodarstwie rolnym oraz rozdawano ulotki na ww. temat. Organizowano szkolenia dla rolników 

zatrudniających praktykantów. Przedstawiciele ZHP byli uczestnikami zorganizowanej pod patronatem 

Głównego Inspektora Pracy debaty „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - bezpieczeństwo dzieci w 

gospodarstwie rolnym”, która miała miejsce podczas Żuławskich Targów Rolnych. Uczestniczono w 

organizacji ogólnopolskiej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: „Wakacje na Maksa”. 

W 2002 r. współdziałano zarówno z Izbami Rzemiosła i Przedsiębiorczości, jak i 

powiatowymi Cechami Rzemieślników i Przedsiębiorców. Zakres współdziałania obejmował: 

organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach, naradach i konferencjach; organizowanie 

konkursów wiedzy z zakresu znajomości przepisów bhp i prawa pracy dla pracowników młodocianych, 

w tym Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów 

rzemieślniczych organizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Głównym 

Inspektoratem Pracy i Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. Prowadzono poradnictwo prawne i 

techniczne. 

Współdziałanie z Naczelną Organizacją Techniczną dotyczyło m.in. organizowania sympozjów, 

na których omawiane były błędy popełnione przez projektantów oraz wykonawców robót 

inwestycyjnych, stwierdzane przez inspektorów pracy podczas kontroli odbiorowych. Współpraca z 

oddziałami Stowarzyszenia Elektryków Polskich polegała zwłaszcza na prowadzeniu działalności 

edukacyjnej w różnych środowiskach w zakresie upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa 

elektrycznego, na przeprowadzaniu ekspertyz z dziedziny elektryki oraz wykonywaniu opracowań 

specjalistycznych przez właściwe sekcje naukowo-techniczne i komisje działające w strukturach SEP 

(dla potrzeb badania awarii, katastrof, wypadków przy pracach związanych z elektrycznością). 

Współpraca z wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy polegała głównie na przekazywaniu 

informacji o niewłaściwym wypełnianiu przez lekarzy zaświadczeń o braku przeciwwskazań do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku; zawiadamianiu o przypadkach przeprowadzania 

badań profilaktycznych przez lekarzy, którzy nie byli uprawnieni do prowadzenia takich badań; 

informowaniu o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach w zakresie sprawowania przez 

pracodawców profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 



W ramach współpracy z wojewódzkimi oddziałami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy organizowano spotkania, podczas których 

omawiano aktualne problemy związane z kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy. 

W 2002 r., z inicjatywy okręgowych inspektorów pracy, w większości województw organizowano 

spotkania z dziekanami lub przedstawicielami rad okręgowych izb radców prawnych, mające na 

celu omówienie zasad współdziałania w zakresie kształtowania świadomości prawnej stron stosunku 

pracy. Organizowano spotkania szkoleniowe w celu omówienia problemów dotyczących obsługi 

prawnej pracodawców, odpowiedzialności za ewentualne błędy w opiniach prawnych; zapoznawano 

radców prawnych z zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolną i nadzorczą inspekcji pracy. 

Radcowie prawni korzystają na bieżąco z opinii PIP w sprawach związanych z rejestracją układów 

zbiorowych i protokołów dodatkowych, przed złożeniem wniosku o rejestrację konsultują treść zapisów 

układów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. 

W ramach profilaktyki zawodowej przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy współpracowali z 

wielomaplacówkami naukowo-badawczymi i uczelniami. Celem tej współpracy było wykorzystanie 

w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - wyników prac 

naukowo – badawczych, w tym nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z Centralnym 

Instytutem Ochrony Pracy w ramach przedsięwzięcia pn. "System zarządzania bhp w 

przedsiębiorstwie", a także w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym z udziałem 

niebezpiecznych substancji chemicznych oraz w związku z pracami zespołu ds. charakterystyk 

niebezpiecznych substancji chemicznych. 

Ponadto: 

współpracowano z Politechniką Białostocką w obszarze promocji bezpiecznej pracy w firmach 

budowlanych; w ramach tej współpracy uczestniczono w zorganizowaniu seminarium: "Forum 

Bezpieczeństwa w Budownictwie", w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla ponad 100 

przedstawicieli małych firm budowlanych oraz w debacie na temat: "Jak realizować proces 

budowlany w sposób bezpieczny ?"; wspólnie z Politechniką zorganizowano XI Targi Budownictwa 

związane z problematyką ochrony pracownika w budownictwie, w trakcie których ogłoszone zostały 

wyniki okręgowego konkursu "Bezpieczna budowa"; 

wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie zorganizowano IX Międzynarodowe Seminarium 

Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych 

rolników; 

współpracowano z Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie w zakresie oceny ryzyka 

pożarowo – wybuchowego (metoda TEMCLEV). 

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w organizowanych przez te placówki seminariach, szkoleniach, 

konferencjach i sympozjach poświęconych ochronie pracy, m.in.: 

podobnie jak w roku ubiegłym, brali udział w organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony 

Pracy cyklu seminaryjnych posiedzeń związanych z odbiorem prac badawczych ujętych w 

Strategicznym Programie Rządowym SPR-1 pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w 

środowisku pracy"; 

inspektorzy Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej brali udział m.in. w: V Konferencji Morskiej 

"Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem", w XL Konferencji 

"Bezpieczny statek marką i wartością polskich stoczni"; 

w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi przedstawiciele PIP uczestniczyli w polsko-szwedzkiej 

naradzie konsultacyjnej w sprawie wdrażania do ustawodawstwa polskiego postanowień dyrektywy 

rady 98/24 EWG w zakresie kontroli czynników chemicznych w środowisku pracy; 

uczestniczyli w pracach Rady ds. Badań i Certyfikacji przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, w 

zakresie wynikającym z ustawy z 3.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji oraz w pracach jednostek 



certyfikacyjnych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. 
 


