
VII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA  
ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W 2002 r. kontrole wewnętrzne przeprowadzono w 10 okręgowych inspektoratach pracy. 

Przedmiotem kontroli była ocena jakości i efektywności działań organów inspekcji pracy oraz realizacji 

zadań i decyzji kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

W kontrolowanych okręgowych inspektoratach pracy nastąpiło zmniejszenie liczby osób 

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Utrzymany został korzystny trend zmian w strukturze 

zatrudnienia w poszczególnych okręgach. Zdecydowana większość zatrudnionych w PIP to 

pracownicy wykonujący bezpośrednio zadania ustawowe. Stanowili oni w 2002 r. 75% ogólnej liczby 

zatrudnionych (w 2001 r. – 73%). Pozostali pracownicy wykonują zadania administracyjno–obsługowe. 

Utrzymała się, na poziomie 5% ogółu, liczba dokumentacji pokontrolnych posiadających 

uchybienia formalnoprawne. Natomiast praktycznie wyeliminowane zostały kontrole, po 

przeprowadzeniu których nie zastosowano środków prawnych adekwatnych do stwierdzonych 

naruszeń prawa. Utrzymany został również wysoki poziom terminowości badania skarg 

pracowniczych, jeżeli wziąć pod uwagę ich ogólną liczbę i możliwości kadrowe PIP. Liczba skarg 

rozpatrzonych po terminie wynosiła, podobnie jak w 2001 r., ok. 3%. 

Kontrole okręgowych inspektoratów pracy pozwalają ocenić działania Państwowej Inspekcji Pracy 

na rzecz zapewnienia właściwej jakości i skuteczności procesu kontrolno-nadzorczego, a także 

gospodarności, jako co najmniej poprawne. 

Celem naszego urzędu jest, aby w latach następnych jego działania charakteryzowały 

się osiąganiem trwałych efektów w dziedzinie poprawy ochrony pracy w kraju. 

W 2002 r., w ramach systemu dokształcania i doskonalenia kadr PIP, zrealizowany został 

program obejmujący: 

aplikacje inspektorskie – przeprowadzone zgodnie z programem obejmującym przemienne 

szkolenie teoretyczne (realizowane w Ośrodku Szkolenia PIP) i praktyczne (realizowane 

w okręgowych inspektoratach pracy). W 2002 roku aplikację rozpoczęła kolejna grupa 

34 kandydatów na inspektorów pracy. Równolegle egzamin inspektorski zdało 40 osób, uzyskując 

uprawnienia inspektora pracy; 

szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności inspektorów pracy: 

• centralne – realizowane głównie w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 

Przeprowadzono ogółem 23 takie szkolenia. 

• wewnętrzne – realizowane w okręgowych inspektoratach pracy. Objęto nimi łącznie 

1 710 osób. 

Programy szkoleń zapewniały uczestnikom doskonalenie wiedzy zawodowej i praktycznych 

umiejętności stosowania prawa pracy. W większości przypadków szkolenia realizowane centralnie 

poprzedzone były rozpoznaniem potrzeb, w zakresie danego tematu, wśród pracowników okręgów. 

W 2002 r. egzaminem zakończyły się szkolenia specjalizacyjne dla starszych inspektorów pracy, 

będące istotnym elementem systemu dokształcania i doskonalenia kadr PIP. Tytuł specjalisty zdobyło 

16 osób. 

Podobnie jak w latach poprzednich, organizowane były również szkolenia w Głównym 

Inspektoracie Pracy – związane przede wszystkim z rocznym harmonogramem realizacji zadań 

kontrolnych. 

Istotnym elementem w edukacji pracowników PIP był także udział w konferencjach, sympozjach 

lub seminariach organizowanych przez różne instytucje, np.: 

ocena ryzyka zawodowego w zakładach służby zdrowia – organizator: Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy, 



transport drogowy – organizator: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 

bezpieczny transport chemikaliów – organizator: Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłu 

Chemicznego i Austriackie Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego, 

przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych – organizator: Urząd Ochrony Pracy i Techniki 

Bezpieczeństwa w Eberswalde, 

jednolite zasady rynku paliw gazowych; instalacje i sieci gazowe – przepisy ogólne, warunki 

techniczne, kwalifikacje personelu – organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich, 

bezpieczeństwo pracy w tłoczniach oraz procedury identyfikacji i zgłaszania zakładów 

stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową – organizator: Centralny Instytut Ochrony 

Pracy, 

zapobieganie wypadkom i urazom w pracy – organizator: Duńska Inspekcja Pracy, 

osiągnięcia i perspektywy rozwojowe ergonomii i dyscyplin pokrewnych oraz ergonomia 

niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy – organizator: Polskie Towarzystwo 

Ergonomiczne, 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 2002 – Bezpieczeństwo Pracy w Sektorze 

Budowlanym - organizator: Związek Zawodowy Budowlani, 

wdrażanie prawa wspólnotowego do prawa polskiego w obszarze kontroli czynników chemicznych w 

środowisku pracy - organizator: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. 

Praktyka potwierdza, iż udział pracowników PIP w rożnego rodzaju formach szkolenia wpływa na 

efektywność ich pracy. Istotny jest też fakt, że szkolenia pozwalają na usystematyzowanie wiedzy 

pracowników, wymianę poglądów oraz definiowanie i rozwiązywanie problemów. Są one istotnym 

czynnikiem wpływającym na skuteczność i efektywność działań urzędu. 

W 2002 r. w Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, 

utworzona została Sekcja Audytu Wewnętrznego. Zadaniem sekcji jest realizacja działań, przez 

które Główny Inspektor Pracy uzyska obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania wszystkich 

jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie gospodarki finansowej pod 

względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. 

W 2002 r. kontynuowano prace związane z informatyzacją PIP. Obejmowały one następujące 

zagadnienia: rozbudowę systemu informatycznego PIP, rozbudowę i modernizację zasobów sprzętu 

komputerowego, zakupy oprogramowania, rozbudowę sieci komputerowej oraz szkolenia 

informatyczne. 

   Rozbudowa systemu informatycznego PIP 

W ramach prac nad centralnym rejestrem nadzorowanych pracodawców wykonano w kolejnym 

etapie prototyp oprogramowania obsługującego ww. rejestr. Również na etapie prototypu został 

przygotowany moduł rejestrujący kontrole, powiązany z centralnym rejestrem pracodawców i tworzący 

centralną bazę danych. 

Ponadto, z myślą o usprawnieniu realizacji zadań związanych z egzekucją administracyjną decyzji 

organów PIP, opracowano założenia programowo – projektowe do modułu obejmującego ww. 

problematykę. 

   Rozbudowa i modernizacja zasobów sprzętu komputerowego 

W roku 2002 zakupiono dla potrzeb PIP 104 komputery stacjonarne w celu uzupełnienia zasobów 

sprzętu komputerowego oraz wymiany sprzętu przestarzałego. Dla inspektorów pracy zakupiono 270 

komputerów przenośnych. Ponadto dla potrzeb okręgowych inspektoratów pracy zostało 

przekazanych 8 nowych serwerów i 8 nowych drukarek sieciowych. 

   Zakupy oprogramowania 



Zakupy oprogramowania w 2002 r. obejmowały głównie produkty firmy MICROSOFT (systemy 

operacyjne oraz oprogramowanie biurowe MS OFFICE). 

Dla potrzeb prac nad rozbudową systemu informatycznego PIP zakupiono 3 licencje 

oprogramowania PowerBuilder 8.0 Enterprise i 5 licencji PowerBuilder 8.0 Enterprise Upgrade. 

W roku 2002 kontynuowano też aktualizację systemu informacji prawnej LEX. 

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej 

W 2002 r. nastąpiła dalsza rozbudowa sieci szkieletowej. Do istniejącej struktury WAN-owskiej 

(Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy, część oddziałów terenowych) dołączono 7 

kolejnych węzłów (OT) sieci. Rozbudowano istniejące sieci lokalne o kolejne miejsca dostępowe. Dla 

zapewnienia obsługi zwiększonej ilości stacji pracujących w sieci oraz zwiększenia szybkości i 

wydajności przesyłania danych w tych sieciach, zakupiono i zainstalowano 4 routery i 15 swichty. 

   Szkolenia informatyczne 

W roku 2002 zrealizowano szkolenia informatyczne z technologii SYBASE i CISCO. 20 osób 

przeszkolono z obsługi oprogramowania INFOMAKER umożliwiającego tworzenie raportów z nowych 

baz danych (technologia SYBASE) i 3 osoby z technologii CISCO – pełna administracja wszystkimi 

węzłami sieci WAN (opartymi na urządzeniach CISCO). 

* * * 

Zasadniczym punktem odniesienia przy realizacji kontaktów międzynarodowych były wymogi dot. 

przestrzegania uregulowań unijnych w zakresie bhp, wdrożonych do polskiego systemu prawnego, a 

także nowe zamierzenia i obowiązki wynikające z priorytetów UE w zakresie polityki socjalnej, dialogu 

społecznego, bądź związane z problematyką nadzoru rynku. 

Współpraca z instytucjami międzynarodowymi 

z Komitetem Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), afiliowanym przy Komisji Europejskiej 

W ramach roboczych konsultacji, PIP otrzymała pierwszą wersję raportu przygotowanego 

w wyniku przeglądu oceniającego polską inspekcję, prowadzonego przez zespół SLIC w latach 2000 – 

2001. Ogólne oceny wynikające z raportu były dla urzędu pozytywne. 

Za pośrednictwem SLIC urząd otrzymał szereg publikacji podsumowujących przygotowania do 

realizacji w październiku programu Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy pt. 

“Praca a stres”. Istotną częścią tych publikacji są przykłady dobrej praktyki w tej dziedzinie widziane 

z perspektywy organizacji związkowych Wielkiej Brytanii, Holandii i z krajów skandynawskich. 

W listopadzie delegacja PIP uczestniczyła w 43 posiedzeniu plenarnym SLIC w Billund w Danii, 

sprawującej w drugim półroczu 2002 r. przewodnictwo w UE. Tematem wiodącym posiedzenia była 

wydajność i efektywność działania inspekcji pracy. 

W trakcie posiedzenia, przedstawiciele państw członkowskich i krajów kandydujących do UE 

przyjęli rezolucję na temat roli SLIC w realizacji nowej strategii wspólnotowej w dziedzinie bhp na lata 

2002 – 2006. Przedstawiciel KE z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wymienił 

aktualne prace i inicjatywy Komisji dotyczące m.in.: nowej listy chorób zawodowych, uzupełniającej 

dyrektywy o narażeniu na czynniki chemiczne przy pracy, uzupełniającej listy indykatywnych wartości 

granicznych narażenia zawodowego oraz stosownych wytycznych do dyrektywy, porozumienia z 

partnerami społecznymi o współpracy w sprawie stresu zawodowego, przygotowania tzw. “białej 

księgi” na temat substancji chemicznych. 

Tematem oddzielnego spotkania w gronie krajów kandydujących do UE było Egzekwowanie 

przepisów prawa pracy i bhp a wdrażanie dyrektyw UE. 

z Międzynarodowym Biurem Pracy (MOP) 

W maju, na spotkaniu w Centrum Szkolenia MOP w Turynie, zainicjowana została nowa forma 

współpracy regionalnej - z udziałem Ośrodka Szkolenia PIP - w ramach międzynarodowej sieci 



instytutów szkoleniowych ds. stosunków pracy, której inicjatorem był długoletni partner PIP – francuski 

Instytut Pracy i Szkolenia Zawodowego (INTEFP) w Lyonie. Należy dodać, że Francja jest, z ramienia 

UE, koordynatorem programu na rzecz europejskiego dialogu społecznego. Sieć, której skrót francuski 

brzmi RIFT, tworzą 4 kraje stowarzyszone z UE i 3 kraje europejskie z regionu Morza Śródziemnego, 

przy czym przewiduje się włączenie tej sieci w europejskie struktury instytucji szkoleniowych. Dotyczyć 

to będzie również harmonizacji programów szkoleniowych zgodnie ze standardami unijnymi. 

Realizacja przyjętych zadań odbywać się będzie poprzez szkolenie internetowe, wyjazdy studyjne, 

seminaria oraz spotkania plenarne (dwukrotnie w ciągu w roku). 

z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) 

W maju, w XVI Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego, którego ISSA była 

jednym z głównych organizatorów, uczestniczyła dwuosobowa delegacja PIP. Program Kongresu 

obejmował szeroki zakres tematyczny dotyczący głównie zmian zachodzących w świecie pracy i 

implikowanych przez nie szans i zagrożeń (hasło Kongresu brzmiało: innowacje i prewencja). 

Wskazano m.in. na wzrost znaczenia pracy czasowej, zjawisko zlecania pracy podwykonawcom i 

firmom zewnętrznym, problem samozatrudnienia, zmiany w organizacji pracy i zarządzaniu zasobami 

ludzkimi oraz takie zagrożenia jak stres i przemoc w miejscu pracy. Podkreślano ekonomiczną 

opłacalność inwestowania w poprawę warunków pracy. Zagadnienia te stają się coraz istotniejsze, 

również w działalności polskiej inspekcji. 

z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Inspekcji Pracy (MSIP) 

W czerwcu, w siedzibie MOP w Genewie, odbył się zwoływany co 3 lata kongres oraz wybory 

władz MSIP. 

Wytyczając nowe priorytety działań, podkreślono potrzebę regionalizacji działań MSIP z udziałem 

lokalnych ekspertów MOP. 

Podczas sesji ad hoc z delegacjami krajów kandydujących do UE, współpracujący z MSIP ekspert 

MOP-u przedstawił swą książkę “Inspekcja pracy – przewodnik po profesji”, którą opracował pod 

kątem potrzeb krajów Europy Środkowej i Wschodniej, podkreślając jednocześnie aktywność polskiej 

inspekcji we współpracy z MSIP, poczynając od pierwszego sympozjum w Warszawie w 1985 roku. 

Przetłumaczone fragmenty tej książki zostały przekazane do wykorzystania do okręgowych 

inspektoratów pracy i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. 

Programy dostosowawcze 

   polsko-francuski program twinningowy “Dalsze przejmowanie i wdrażanie ustawodawstwa 

Unii Europejskiej w zakresie bhp” (PHARE PL 99/IB-SO-01) 

W połowie roku zakończono trwający ponad dwa lata polsko-francuski projekt bliźniaczy Phare, 

nadzorowany przez resorty pracy obu krajów. Celem projektu było wsparcie Polski w działaniach 

harmonizacyjnych oraz implementacyjnych w przedsiębiorstwach w zakresie wymogów dyrektywy 

ramowej i 6 pochodnych dyrektyw UE. Rolę koordynatora w realizacji projektu sprawował Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a w części wdrożeniowej i popularyzatorskiej 

- Państwowa Inspekcja Pracy (udział w szkoleniach ekspertów i działaniach promocyjnych w zakresie 

systemowego zarządzania bhp w zakładach pracy i dla partnerów społecznych). 

Znaczący udział polskiej inspekcji pracy w tym projekcie podkreślali m.in. partnerzy z Francji i 

Europy Środkowej. Stanowił on istotny wkład w zakresie implementacji nowego systemowego 

podejścia do bhp, wynikającego zarówno z dyrektyw unijnych jak i kreowania nowoczesnej kultury 

bezpieczeństwa, przy współdziałaniu z partnerami społecznymi. 

W ramach tego projektu PIP przeszkoliła 28-osobową grupę inspektorów ze wszystkich jednostek 

organizacyjnych, którzy pozostają w dyspozycji jako multiplikatorzy lub konsultanci w zakresie 

systemowego zarządzania bhp, przygotowani do prowadzenia dalszych szkoleń w ramach urzędu i 

dla partnerów społecznych. 



   umowa bliźniacza (PHARE 2002, PL01/IB/0TO2) 

PIP będzie współbeneficjentem umowy bliźniaczej między szwedzkim Państwowym Inspektoratem 

Chemicznym a polskim Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, koordynującym 

realizację umowy. Na etapie wprowadzającym odbyły się jesienią m.in. konferencje ekspertów nt. 

niezbędnej harmonizacji przepisów - zgodnie z nową ustawą o kontroli substancji i preparatów 

chemicznych oraz przyszłymi wymaganiami jakie wynikają z dyrektywy 98/24/WE, łącznie z dyrektywą 

ramową i pakietem innych dyrektyw szczegółowych. W ramach ww. programu przewidziane jest 

przeszkolenie ok. 50 inspektorów pracy, którzy będą traktowani jako eksperci-multiplikatorzy w tej 

dziedzinie. 

   umowa bliźniacza (PHARE PL/2001/IB/EN/03) 

W ramach tego projektu, koordynowanego w Polsce przez Ministerstwo Środowiska, PIP 

uczestniczy w rozpoczętym programie wdrożenia systemu bezpieczeństwa biologicznego. W 

szczególności dotyczy to komponentu 4, tj. nadzoru i kontroli w zakresie organizmów modyfikowanych 

genetycznie (GMO) oraz systemu informacji elektronicznej w tym zakresie. 

   polsko-duński program międzyresortowy w dziedzinie ochrony środowiska pracy 

W grudniu podpisana została Umowa Programowa między duńskim Krajowym Urzędem ds. 

Środowiska Pracy a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-PIB i Państwową Inspekcją Pracy - na 

realizację “Międzyresortowego Programu Pomocy Środowiskowej dla Krajów Regionu Morza 

Bałtyckiego”. Program obejmuje trzy oddzielne projekty, w dwóch wiodąca rola przypada PIP, jeden 

prowadzony jest przez CIOP-PIB (z udziałem przedstawiciela PIP). Podpisano uzupełniającą Umowę 

Szczegółową między Państwową Inspekcją Pracy a duńskim Krajowym Urzędem ds. Środowiska 

Pracy, określającą szczegółowe cele i zasady finansowania projektów prowadzonych przez PIP: 

� “Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia zawodowego w szpitalach publicznych”, 

� “Kampania informacyjno-promocyjna – Bezpieczny Zakład”. 

Celem pierwszego z tych projektów jest opracowanie metod identyfikacji, analizowania i 

zapobiegania ryzyku zawodowemu w zakładach opieki zdrowotnej, celem drugiego projektu - 

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wypadków i chorób 

zawodowych w zakładach chemicznych stwarzających duże zagrożenie dla środowiska. 

Projekt koordynowany przez CIOP-PIB zatytułowany jest “Wykorzystanie danych statystycznych 

dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych dla celów prewencji”. 

Powołano Komitet Sterujący odpowiedzialny za ogólne zarządzanie realizacją Umowy oraz Grupy 

Robocze do wszystkich projektów. Realizacja zasadniczych etapów projektów nastąpi w 2003 roku, 

jednak już w 2002 roku zrealizowano następujące etapy przygotowawcze: 

równolegle z posiedzeniami Grupy Roboczej odbyła się wizyta studyjna w Danii, której celem było 

poznanie rozwiązań unijnych służących bezpieczeństwu pracy w tamtejszych szpitalach. Zdobyta 

wiedza będzie wykorzystana w trakcie dalszej realizacji projektu, a zwłaszcza rozpowszechniona na 

planowanych dwóch seminariach dla inspektorów pracy i kadry kierowniczej szpitali. 

rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia w końcu maja 2003 roku kampanii nt. 

bezpieczeństwa pracy w zakładach chemicznych, skierowanej zarówno do pracowników 

konkretnego zakładu, jak i lokalnej społeczności, a także do szerokiego grona potencjalnych 

odbiorców – innych zakładów tej branży, specjalistów, itd. Ww. kampania stanowić będzie istotny 

wkład do popularyzacji sprawdzonych rozwiązań, stosowanych przez inspekcje pracy Krajów UE. 

Ponadto tematyka kampanii dostosowana została do planowanego na rok 2003 Europejskiego 

Tygodnia BHP nt. niebezpiecznych substancji. 

w ramach projektu dot. wykorzystania danych statystycznych dla celów prewencji odbyła się wizyta 

studyjna Grupy Roboczej (w tym jednego przedstawiciela PIP) w Danii. W trakcie wizyty 

przedstawiono zasady gromadzenia informacji o wypadkach przez inspekcję pracy. Poza tym 



poznano przykładowe metody wykorzystywania statystyk w prewencji wypadkowej oraz 

motywowania pracowników do dbałości o stan bhp. 

Współpraca z inspekcjami krajów UE, współpraca przygraniczna i udział przedstawicieli PIP 

w konferencjach międzynarodowych 

   z Niemcami 

Zrealizowano szereg projektów wynikających z Porozumienia o Współpracy zawartego we 

wrześniu 2001 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Ministerstwem Pracy, Spraw Socjalnych, 

Zdrowia i Kobiet Kraju Związkowego Brandenburgii. 

W marcu, w Cottbus, odbyły się największe w Brandenburgii Targi Budownictwa, w których wzięli 

udział okręgowi inspektorzy pracy z Poznania i Zielonej Góry. W ramach Targów odbyło się również 

dwustronne spotkanie panelowe pt. “Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie”, którego 

głównym adresatem były firmy budowlane zatrudniające pracowników z Polski. Firmy te mogły 

otrzymać potrzebne informacje w obu językach, w tym przepisy i regulacje UE obowiązujące w tej 

branży, przetłumaczone przez partnera niemieckiego a zredagowane przez polską inspekcję pracy. 

W czerwcu przebywała w Polsce delegacja studyjna resortu pracy Brandenburgii i Instytutu 

Ochrony Pracy i Medycyny Pracy w Poczdamie. Eksperci niemieccy zapoznali się z funkcjonowaniem 

i bieżącymi zadaniami PIP – wzięli udział w seminarium wprowadzającym, zorganizowanym w 

Ośrodku Szkolenia PIP; spotkali się z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

oraz Okręgowego Inspektoratu w Opolu (gdzie zapoznali się z rozwiązaniami informatycznymi 

wspomagającymi działalność inspekcyjną; rozwiązania te zyskały wysoką ocenę niemieckich 

ekspertów). Przewidziane są dalsze dwustronne konsultacje robocze z udziałem ww. jednostek PIP i 

instytucji z Brandenburgii. 

W październiku grupa 20 inspektorów pracy, wytypowanych przez wszystkie okręgowe 

inspektoraty pracy, uczestniczyła w seminarium szkoleniowym we Frankfurcie n. Odrą 

zorganizowanym przez Urząd ds. Ochrony Pracy i Techniki Bezpieczeństwa w Eberswalde. 

Seminarium było poświęcone metodyce kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z 

przepisami ADR. Inspektorzy zapoznali się m.in. z: 

� warsztatem inspektorskim w zakresie kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych; 

� pracą doradcy ds. transportu materiałów niebezpiecznych; 

� ze zmianami wprowadzonymi w przepisach ADR 2001. 

Uzgodniono możliwość zorganizowania dodatkowej konsultacji ekspertów z Eberswalde dla PIP w 

roku 2003. 

W listopadzie w Cottbus odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe tamtejszego Urzędu dla 

ekspertów z GIP i kilku okręgowych inspektoratów pracy, poświęcone wymianie doświadczeń i 

zorganizowaniu wspólnych kontroli zakładów opieki zdrowotnej w Niemczech z wykorzystaniem list 

kontrolnych. 

   z Litwą 

Współdziałanie realizowane było w ramach Deklaracji o Współpracy podpisanej przez PIP z 

inspekcją pracy Republiki Litewskiej. 

W maju w Białymstoku odbyły się Targi Budowlane oraz seminarium warsztatowe nt. 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie, zorganizowane przez Politechnikę Białostocką, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele litewskiej inspekcji pracy. Ponadto w ramach programu studyjnego 

omówiono m.in. założenia i wnioski z przebiegu kampanii “2002 – rokiem bezpiecznej pracy na 

polskich budowach”. 

W grudniu miała miejsce wizyta studyjna delegacji PIP na Litwie w celu zapoznania się z formami 

działania litewskiej inspekcji pracy. 

   ze Słowacją 



We wrześniu, w ramach realizacji postanowień Deklaracji o Współpracy pomiędzy Inspektoratem 

Pracy w Nitrze a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, miała miejsce w Nitrze wizyta 

inspektorów pracy z OIP Katowice. W trakcie wizyty wymieniono doświadczenia nt. metod pracy obu 

inspektoratów i uzyskiwanych przez nie efektów; wymieniono także poglądy na temat 

zasygnalizowanej stronie słowackiej ujednoliconej formy prowadzenia kontroli pracodawców w oparciu 

o listy kontrolne i nadzoru specjalistycznego. Część programu dotyczyła informacji o działalności 

promocyjnej, zwłaszcza w rolnictwie indywidualnym, a także informacji o działaniach obu inspekcji w 

aspekcie oczekiwanej integracji z UE. 

W październiku w Starej Lesnej odbyła się Międzynarodowa Konferencja “Aktualne problemy w 

dziedzinie ochrony pracy”, w której uczestniczyła delegacja PIP z udziałem Głównego Inspektora 

Pracy. 

   z Ukrainą 

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z harmonogramu współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Lublinie i Terytorialnego Urzędu Ochrony Pracy Obwodu Wołyńskiego zrealizowano cykl wizyt 

studyjnych. 

W maju, na terenie OIP Lublin odbyła się wizyta studyjna naczelnika urzędu ukraińskiego. 

Przedmiotem wizyty była problematyka dot. transportu drogowego materiałów niebezpiecznych; 

przeprowadzono wspólne kontrole w tym zakresie, m.in. na drogowym przejściu granicznym w 

Dorohusku. 

W czerwcu na terenie obwodu Wołyńskiego 4-osobowa delegacja OIP Lublin uczestniczyła w 

realizacji tematu “Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie”. Program obejmował m.in. zapoznanie 

się z dokumentacją pokontrolną i warunkami pracy górników pod ziemią oraz wizytację kopalni 

nr 9 “Nowowołyńska” na głębokości 365 m. 

W grudniu na terenie OIP Lublin odbyła się wizyta studyjna inspektorów pracy Obwodu 

Wołyńskiego dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

W 2002 r. przedstawiciele PIP uczestniczyli w niżej wymienionych seminariach i konferencjach 

międzynarodowych: 

w marcu, w CIOP-PIB odbyło się seminarium podsumowujące projekt realizowany w Polsce przez 

Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Przedstawiciele Fundacji 

przedstawili wstępną wersję przeglądowego badania warunków pracy w Polsce na tle innych krajów 

kandydujących do UE; 

w czerwcu 3-osobowa delegacja inspektorów pracy z OIP Katowice i OIP Rzeszów uczestniczyła w 

dwudniowej wizycie studyjnej w hucie szkła na Węgrzech. Tematem wizyty było zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy w tego typu zakładach, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyficznych procesów technologicznych i produkcyjnych, wynikających z nich zagrożeń i 

uciążliwości zawodowych oraz pomiarów środowiska pracy. Uczestnicy poznali procedury 

certyfikacji produktu i funkcjonowanie systemu zarządzania bhp, w tym zasady odpowiedzialności 

pracowników za sprawy bhp. Przepisy obu krajów regulują te zagadnienia w sposób porównywalny. 

we wrześniu w Elsinore k. Kopenhagi odbyła się międzynarodowa konferencja nt. prewencji 

wypadkowej i chorób zawodowych, z udziałem trójstronnych delegacji z ponad 40 krajów. 

Konferencja ta stanowiła inaugurację przewodnictwa Danii w UE. Omówienie problematyki 

konferencji można znaleźć w takich publikacjach krajowych, jak “Inspektor Pracy” nr 10/2002, 

“Bezpieczeństwo Pracy” nr 12/2002 oraz w formacie elektronicznym: www.workingonsafety.net. 

Głównym celem konferencji było utworzenie sponsorowanej przez Unię Europejską 

międzynarodowej sieci ekspertów w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i najlepszych 

praktyk prewencji w skali globalnej. Kolejny przegląd doświadczeń tej sieci przewidziany jest za 2 

lata, na seminarium warsztatowym w Dreźnie; 



w październiku w Berlinie przedstawiciel PIP uczestniczył w europejskiej konferencji nt. 

bezpieczeństwa produktów poprzez nadzór rynku – z punktu widzenia doświadczeń i perspektyw 

państw członkowskich i kandydujących do UE. Podczas konferencji zaprezentowano internetowy 

system informacji i komunikacji o wyrobach niebezpiecznych (ICSMS), do którego PIP uzyskała 

dostęp, co będzie pomocne w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących oceny zgodności 

wyrobów. W tym kontekście na rok 2003 zaplanowano intensywne szkolenia pracowników PIP w 

zakresie nadzoru rynku, które zostaną zrealizowane w ramach Programu Phare 2002 “Dalsze 

wsparcie systemu nadzoru rynku w zakresie szkolenia kadry inspektorskiej, a także stworzenia 

wspomagającego systemu informatycznego” (szkoleniem, w zakresie 10 dyrektyw nowego 

podejścia objętych zostanie ok. 220 inspektorów PIP). Ponadto utworzony zostanie ogólnopolski 

system informatyczny dla nadzoru rynku; 

w listopadzie odbyło się w CIOP-PIB, m.in. z udziałem przedstawicieli PIP, seminarium 

podsumowujące realizację programu oceny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawodowego w 

krajach kandydujących, uzgodnionego między Komisją Europejską a CIOP-PIB i zrealizowanego w 

Polsce przez francuską trójstronną agencję informacji o ochronie pracy EUROGIP. Wstępne oceny 

ekspertów EUROGIP uzyskane zostały na podstawie wizytacji w kilkudziesięciu polskich 

przedsiębiorstwach różnych branż. 
 


