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1.  Wspó dzia anie PIP z organami w adzy, 
organami nadzoru nad warunkami 
pracy oraz innymi instytucjami 
dzia aj cymi w sferze ochrony pracy
 
W roku sprawozdawczym kontynuowano 

i intensyfikowano wspó prac  z organami w adzy, 
jednostkami samorz du terytorialnego wszystkich 
szczebli, organami nadzoru i kontroli warun-
ków pracy oraz innymi instytucjami dzia aj cy-
mi w sferze ochrony pracy, a tak e placówkami 
naukowo-badawczymi. Wspó praca ta dotyczy a 

Wspó dzia anie PIP z organami w adzy, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi 
instytucjami dzia aj cymi w sferze ochrony pracy

(dane liczbowe)

Wyszczególnienie Kontrole wspólne
Kontrole na 

wniosek organu 
wspó dzia aj cego

Zawiadomienie o wynikach 
kontroli przeprowadzonej 
samodzielnie przez PIP

Rok 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

Organy w adzy wykonawczej 0 10 7 98 121 130 223 227 283

Samorz d terytorialny 11 8 19 176 259 473 1492 1256 1802

ajwy sza Izba Kontroli 1 0 0 6 8 7 9 4 9

Wy szy rz d órniczy 8 35 55 2 5 5 19 21 18

rz d Dozoru echnicznego 79 14 6 13 7 7 817 1202 867

Pa stwowa Inspekcja Sanitarna 22 10 26 307 333 276 300 292 326

Inspekcja Ochrony rodowiska 2 2 7 16 16 14 46 45 58

Pa stwowy nadzór budowlany 32 47 16 43 27 29 1746 2265 2364

Inspekcja ransportu Drogowego 1 2 0 6 12 7 36 45 56

Pa stwowa Stra  Po arna 17 19 25 16 18 33 131 140 160

Policja 153 198 220 266 318 363 363 380 450

Prokuratura 7 15 13 105 114 106 547 620 638

rz dy pracy 0 7 8 461 410 442 383 276 311

Z S 9 14 25 155 145 155 1342
+282*

1191
+285*

1206
+359*

rz d Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 0 0 0 0 2 1 1347** 1547** 1369**

ród o  Dane P P

  in ormacje o nieprawid owo ciach dot  ormularza  
 zawiadomienia kierowane przez P P zgodnie z ustaw  o systemie oceny zgodno ci

Pa stwowa Inspekcja Pracy w roku spra-
wozdawczym powiadomi a w a ciwe organy 
i urz dy o wynikach 10 367 tys. kontroli. Ponad-
to na wniosek zainteresowanych stron przepro-
wadzono 2594 kontrole, a wspólnie z innymi 
organami — 607.

w szczególno ci zada  uj tych w Programie dzia-
ania PIP, ale tak e s u y a rozwi zywaniu bie -
cych problemów ochrony pracy, w tym zwi zanych 
z otrzymywanymi sygna ami o przypadkach nie-
przestrzegania prawa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na plenar-
nym posiedzeniu 25 listopada 2010 r. rozpatrzy  
i przyj  Sprawozdanie ównego Inspektora 
Pracy z dzia alno ci Pa stwowej Inspekcji Pra-
cy w 2009 r., pozytywnie oceniaj c jego form , 
tre  i wynikaj ce z niego wnioski.

Kierownictwo PIP w roku 2010 uczestniczy o 
w 15 posiedzeniach Sejmowej Komisji do Spraw 
Kontroli Pa stwowej, przedstawiaj c nast puj -
ce materia y i opracowania zwi zane z realizacj  
ustawowych zada  Program dzia ania Pa stwowej 
Inspekcji Pracy na rok 2010 oraz plan d ugofalowy 
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na lata 2010–2012  Ocena funkcjonowania ustawy 
z dnia  kwietnia r  o Pa stwowej nspekcji 
Pracy  Odpowied  ównego Inspektora Pracy 
na opini  nr 21 Komisji w sprawie przedstawienia 
propozycji zmiany przepisów w celu zwi kszenia 
skuteczno ci wykonywania funkcji kontrolnych 
przez Pa stwow  Inspekcj  Pracy  Przestrzeganie 
wymaga  minimalnych w odniesieniu do maszyn 
i urz dze  technicznych w wietle kontroli Pa -
stwowej Inspekcji Pracy  naliza wypadkowo ci 
w budownictwie w latach 2006-2009 oraz infor-
macja dotycz ca dzia a  Pa stwowej Inspekcji 
Pracy w tym zakresie  ealizacja przez Pa stwow  
Inspekcj  Pracy „Krajowej Strategii Kontroli przepi-
sów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obo-
wi zkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców 
na lata 2009-2010  Bezpiecze stwo i higiena pra-
cy w zak adach obj tych wzmo onym nadzorem 
w latach 2007-2009  Sprawozdanie ównego 
Inspektora Pracy z dzia alno ci Pa stwowej Inspek-
cji Pracy w 2009 roku wraz ze stanowiskiem ady 
Ochrony Pracy w sprawie Sprawozdania ównego 
Inspektora Pracy z dzia alno ci Pa stwowej Inspek-
cji Pracy w 2009 roku  ozpatrzenie i zaopiniowanie 
dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania 
z wykonania bud etu pa stwa za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2009 r., cz  bud etowa 12  

ozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów 
Publicznych projektu ustawy bud etowej na rok 
2011, cz  bud etowa 12  Wyniki kontroli zak a-
dów o potencjalnie wysokim ryzyku awarii przemy-
s owej, w tym zak adów bran y naftowej  ealizacja 
zada  s u by bezpiecze stwa i higieny pracy.

Ponadto Komisja do Spraw Kontroli Pa stwo-
wej rozpatrzy a zagadnienia zwi zane z dzia alno -
ci  PIP, tj. Odpowied  Prezesa M na dezyderat 
nr 8 w sprawie realizacji przez z d wniosków de 
lege ferenda  Projekt opinii Komisji w sprawie zmia-
ny przepisów — w zakresie czasu pracy i czasu 
postoju, obowi zuj cych przerw i czasu odpoczyn-
ku kierowców — w celu wyeliminowania w tpliwo ci 
interpretacyjnych  Stanowisko Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie zmiany przepisów — w zakresie cza-
su pracy i czasu postoju, obowi zuj cych przerw 
i czasu odpoczynku kierowców — w celu wyelimi-
nowania w tpliwo ci interpretacyjnych. 

Przedstawiciele PIP wzi li udzia  w 43 posie-
dzeniach innych sejmowych komisji, podkomisji 
i komisji nadzwyczajnych, rozpatruj cych opraco-
wania dotycz ce warunków pracy oraz przestrzega-
nia przepisów prawa pracy. Ponadto eksperci PIP 
wzi li udzia  w 5 posiedzeniach senackiej Komisji 
Rodziny i Polityki Spo ecznej.

ówny Inspektor Pracy, wraz z zast pcami, 
uczestniczy  we wszystkich posiedzeniach Rady 
Ochrony Pracy, podczas których przedstawia-
no informacje i opracowania dotycz ce wyników 
dzia alno ci PIP. W 2010 roku ada rozpatrzy a 
nast puj ce informacje  Wyniki dzia alno ci PIP, 
zwi zanej z realizacj  obowi zków wynikaj cych 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecz-
nej oraz zatrudnianiu  
w 2008 roku  Ocena zjawiska dyskryminacji 
w zatrudnieniu  Bezpiecze stwo pracy w budow-
nictwie oraz materia  dotycz cy obj cia szczegól-
nym nadzorem ma ych zak adów produkcyjnych 
w kontek cie zapewnienia optymalnych warunków 
bezpiecze stwa pracy, w tym przede wszystkim 
inicjowanie w tych zak adach stosownych dzia a  
o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym.

Ponadto ówny Inspektor Pracy przedstawi  
adzie Ochrony Pracy sprawozdanie z dzia alno-
ci Pa stwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku oraz 

program dzia ania i bud et Pa stwowej Inspekcji 
Pracy na 2011 r.

Bardzo istotne znaczenie, je eli chodzi o meto-
dy i formy dzia ania Pa stwowej Inspekcji Pracy, 
maj  zalecenia i wnioski Rady Ochrony Pracy 
formu owane w szczególno ci w stanowiskach 
odnosz cych si  do sprawozda  z dzia alno ci 
Pa stwowej Inspekcji Pracy, tak e innych materia-
ów b d cych przedmiotem obrad ady.

ealizuj c zalecenia zawarte w tanowisku 
ady chrony Pracy z dnia  czerwca r  

w sprawie prawozdania z dzia alno ci Pa stwowej 
nspekcji Pracy za r  kierownictwo PIP podj -
o nast puj ce dzia ania

przygotowany zosta  w nowej formule -
 wraz z planem 

d ugofalowym na lata 2010–2012 konstrukcja 
zadaniowa z jasnym oznaczeniem celów, jakie 
winny by  zrealizowane  wi ksza samodziel-
no  okr gów i okr gowych inspektorów pracy 
w okre laniu sposobu realizacji zada  progra-
mowych i priorytetów lokalnych  prowadzenie 
krótkich kontroli ukierunkowanych na likwidacj  
zagro e  wypadkowych, zw aszcza w budow-
nictwie . Pos u y o to zwi kszeniu efektywno ci 
dzia a  kontrolonych i prewencyjnych PIP
prowadzony by  wzmo ony nadzór nad spe-
cjalnie wytypowan  grup  zak adów, charak-
teryzuj cych si  wysokimi przekroczeniami 
norm czynników szkodliwych, znaczn  liczb  
chorób zawodowych i wysokimi wska nikami 
wypadkowo ci
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starannej analizie poddawane by y prze-
s anki wydawania decyzji nakazuj cych 
zaprzestanie dzia alno ci b d  dzia alno ci 
okre lonego rodzaju. Wspomniane decyzje 
wydawane by y tylko wówczas, gdy nie by o 
ju  innej mo liwo ci likwidacji wyst puj cych 
zagro e . W 2010 r. wydano 33 takie decyzje 
w 2009 r. — 50

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia liczby 
nieprawid owo ci w agencjach zatrudnienia, 
skierowane zosta o stosowne wyst pienie do 
Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej, zawiera-
j ce pro b  o przeanalizowanie sytuacji oraz 
rozwa enie mo liwo ci podj cia, w ramach 
kompetencji resortu pracy, niezb dnych 
w tym zakresie dzia a . ednocze nie z o o-
no deklaracj , e PIP gotowa jest w czy  si  
w szerszym zakresie w dzia ania o charakterze 
prewencyjnym, np. poprzez organizowanie 
szkole  dla przedsi biorców prowadz cych 
agencje zatrudnienia, opracowanie i rozpo-
wszechnianie materia ów informacyjnych 
dla podmiotów wykonuj cych lub maj cych 
zamiar wykonywa  tego typu dzia alno . 
Informacj  w powy szej sprawie przekaza-
li my równie  Marsza kowi Sejmu P, który 
skierowa  je do sejmowej Komisji do Spraw 
Kontroli Pa stwowej oraz do senackiej Komisji 

odziny i Polityki Spo ecznej. 
 Wnioski PIP w sprawie zaostrzenia przepisów 
dot. agencji zatrudnienia zosta y uwzgl dnione 
w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy
w celu poprawy sytuacji w zakresie efektyw-
no ci kierowanych przez PIP do prokuratury 
zawiadomie  o podejrzeniu pope nienia prze-
st pstw okre lonych w art. 218 i 225 Kk oraz 
w art. 325e Kpk, zosta y przedstawione Sej-
mowej Komisji do Spraw Kontroli Pa stwowej, 
w ramach obszernego materia u — „Wnioski 
de lege erenda wynikaj ce z kontroli Pa stwo-
wej Inspekcji Pracy .
 Przychylaj c si  do tych wniosków, Komisja do 
Spraw Kontroli Pa stwowej przyj a Dezyderat 
nr 8 w sprawie realizacji przez z d wniosków 
de lege erenda Pa stwowej Inspekcji Pracy 
i przekaza a je Prezesowi ady Ministrów.
 Odpowiadaj c na wskazany Dezyderat, Mini-
ster Sprawiedliwo ci, w pi mie z dnia 3 wrze -
nia 2010 r., nie uzna  jednak za zasadne 
wprowadzenia zmian w przepisach Kodeksu 
karnego i Kodeksu post powania karnego, 
oceniaj c istniej cy stan rzeczy jako w a ciwy

wprowadzono zmiany w formule aplikacji 
inspektorskiej. Wydane zosta o w tej sprawie 
zarz dzenie wewn trzne ównego Inspektora 
Pracy. Kursy inspektorskie prowadzone s  ju  
wed ug nowych zasad, a wst pna ocena wpro-
wadzonych zmian potwierdzi a ich zasadno  
zob. rozdz. III  

wzmo one zosta y kontrole pracodawców, 
którym ZUS podwy szy  sk adk  na ubezpie-
czenie wypadkowe w 2010 r. przeprowadzono 
u takich pracodawców 453 kontrole  w 2009 r. 
— 232
zintensyfikowano wspó prac  z innymi orga-
nami — w sposób nienaruszaj cy ustawy 
o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. 
W szczególno ci zwi kszona zosta a liczba 
wspólnych kontroli z Pa stwow  Inspekcj  
Sanitarn  i Urz dem Dozoru Technicznego. 
Informacje dot. wspó pracy z innymi organami 
zawarte s  zarówno w niniejszym rozdziale, 
jak i w rozdzia ach I  i  — w odniesieniu do 
szczegó owych zagadnie  zwi zanych z reali-
zacj  Programu dzia ania.
Ponadto, zgodnie z zaleceniami ady Ochro-

ny Pracy, prowadzone by y dzia ania wewn trzor-
ganizacyjne w tym kontrole wewn trzne  s u ce 
ocenie prawid owo ci funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych PIP informacje w tym zakresie 
zawiera rozdzia  III .

W 2010 r. kontynuowano wspó dzia anie 
organów Pa stwowej Inspekcji Pracy i prokura-
tury. W szczególno ci nale y wskaza , i  proku-
ratorzy zawiadamiali okr gowe inspektoraty pracy 
o ledztwach prowadzonych w zwi zku z wypad-
kami przy pracy. Ponadto inspektorzy pracy 
przeprowadzali kontrole na wniosek prokuratury, 
informuj c o wynikach kontroli i przekazuj c doku-
mentacj  pokontroln , wyst powali jako wiad-
kowie i biegli w post powaniu przygotowawczym 
prowadzonym przez prokuratora. Dodatkowo pro-
kuratorzy wyst powali do okr gowych inspektora-
tów pracy o nades anie dokumentacji pokontrolnej 
w zwi zku z prowadzonym post powaniem.

W okresie sprawozdawczym odbywa y si  rów-
nie  szkolenia inspektorów pracy oraz prokura-
torów, dotycz ce m.in. problematyki zwi zanej ze 
sporz dzaniem i prawid owym opracowywaniem 
zawiadomie  o podejrzeniu pope nienia przest p-
stwa kierowanych do prokuratury, znamion prze-
st pstw, których pope nienie mo e zosta  wykazane 
w trakcie kontroli przez inspektora pracy. Omawiano 
tak e praktyczne problemy zwi zane z okre lonymi 
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regulacjami prawnymi i post powaniem karnym, 
pojawiaj ce si  w dzia alno ci inspektorów pracy, 
a tak e zasady wspó pracy oraz udzia u organów 
Pa stwowej Inspekcji Pracy w badaniu okoliczno ci 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz ciganiu prze-
st pstw przeciwko prawom pracowników. 

iezale nie od tego odbywa y si  spotkania 
kierownictwa okr gowych inspektoratów pracy 
z kierownictwem prokuratur rejonowych, okr go-
wych i apelacyjnych, maj ce na celu wyja nienie 
bie cych problemów we wspó pracy inspektorów 
pracy z prokuratur .

Wspó praca z s dami polega a g ównie na 
udziale inspektorów pracy w charakterze oskar-
ycieli publicznych w sprawach rozpatrywanych 

przez s dy, wyst powaniu inspektorów pracy 
w s dach w charakterze wiadków oraz udost p-
nianiu s dom posiadanej dokumentacji pokon-
trolnej, w celu wykorzystania w tocz cych si  
post powaniach. Ponadto odbywa y si  spotkania 
przedstawicieli kierownictwa okr gowych inspekto-
ratów pracy z prezesami s dów okr gowych, maj -
ce na celu wyja nienie bie cych problemów we 
wspó pracy inspektorów pracy z s dami.

W roku 2010 Pa stwowa Inspekcja Pracy 
zawar a cztery porozumienia i podpisa a dwie 
deklaracje

Porozumienie pomi dzy ównym Inspekto-
rem Pracy a ównym Inspektorem adzoru 
Budowlanego w sprawie zasad wspó dzia ania 
Pa stwowej Inspekcji Pracy z organami nad-
zoru budowlanego
Porozumienie partnerskie pomi dzy Woje-
wódzkim rz dem Pracy, Krajowym Biurem 
Funduszu warantowanych wiadcze  Pra-
cowniczych, Mazowieckim egionalnym Fun-
duszem Po yczkowym sp. z o.o. a Pa stwow  
Inspekcj  Pracy ównym Inspektoratem Pra-
cy, tzw. azowiecki Pakt na zecz Przedsi -
biorczo ci
Porozumienie o wspó pracy pomi dzy ów-
nym Inspektorem Pracy a Prezesem rz du 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Porozumienie pomi dzy ównym Inspekto-
rem Pracy a Prezesem Zak adu bezpiecze  
Spo ecznych w sprawie wspó dzia ania orga-
nów Pa stwowej Inspekcji Pracy i Zak adu 

bezpiecze  Spo ecznych

Deklaracj  Wspó pracy mi dzy Pa stwow  
Inspekcj  Pracy a zwi zkiem stowarzysze  
„Mazowiecki eader
Deklaracj  o wspó pracy pomi dzy ównym 
Inspektorem Pracy a Zarz dem ównym Sto-
warzyszenia Ochrony Pracy w Warszawie.

* * *
W ramach dialogu spo ecznego przed-

stawiciele Pa stwowej Inspekcji Pracy — na 
zaproszenie Komisji Trójstronnej do Spraw Spo-
eczno- ospodarczych — brali udzia  w posie-

dzeniach zespo ów problemowych — zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim. 

Wspó praca okr gowych inspektorów pracy 
z parlamentarzystami, organami administra-
cji rz dowej oraz samorz du terytorialnego, 
podobnie jak w latach poprzednich — dotyczy a 
konsultowania bie cych zagadnie  i problemów 
zwi zanych z ochron  pracy w poszczególnych 
województwach.

Przedstawiano sprawozdania z dzia alno ci 
OIP za rok 2009 oraz plany pracy okr gów na rok 
2010. a wniosek organów administracji rz dowej 
i samorz dowej przeprowadzano kontrole, które 
wielokrotnie by y realizowane przy wspó udziale 
innych organów kontroli i nadzoru. Podczas bie -
cych kontaktów prezentowano parlamentarzystom 
oraz w adzom regionalnym wyniki dzia a  inter-
wencyjnych podejmowanych w zakresie zg asza-
nych problemów.

W roku sprawozdawczym przedmiotem zain-
teresowa  przedstawicieli terytorialnych struktur 
administracji rz dowej i samorz dowej oraz orga-
nów samorz du gospodarczego i zawodowego 
by y w szczególno ci zagadnienia zwi zane z upo-
wszechnianiem dobrych praktyk w budownictwie 
oraz dotycz ce nielegalnego zatrudnienia. ie-
zmiennie przedstawiciele struktur samorz dowych 
interesowali si  bezpiecze stwem pracy w rol-
nictwie, z naciskiem na ochron  zdrowia i ycia 
dzieci z terenów wiejskich oraz edukacj  m odo-
cianych pracowników. a uwag  zas uguje sta e 
poszerzanie wspó pracy z Zak adem Ubezpiecze  
Spo ecznych, nadzorem budowlanym oraz Ogól-
nopolskim Stowarzyszeniem Pracowników S u -
by B P. 

Wspó praca z organami w adzy realizowana 
by a wed ug wypracowanej i efektywnej formu y 
— spotkania informacyjne, narady, konferencje, 
szkolenia, konkursy. Organizowano punkty wysta-
wiennicze oraz konsultacyjno-informacyjne, w któ-
rych osoby zainteresowane mog y uzyska  porady 

Porozumienia o wspó pracy  
z innymi organami 
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z zakresu prawa i bezpiecze stwa pracy. W roku 
2010 obchodzono 60-lecie spo ecznej inspek-
cji pracy. Obchody te sta y si  okazj  do spotka  
z udzia em przedstawicieli parlamentu, partnerów 
spo ecznych oraz innych instytucji, co równie  s u-
y o promowaniu zasad praworz dno ci w stosun-

kach pracy.
ale y podkre li , i  wymiana do wiadcze  

i informacji z innymi instytucjami w zakresie ochro-
ny pracy niew tpliwie przyczynia si  do doskonale-
nia metod kontroli i lepszej pracy PIP.

Podobnie jak w latach ubieg ych, przedsta-
wiciele PIP w 2010 roku uczestniczyli w ocenie 
zako czonych projektów badawczo-rozwojowych 
i zada  w zakresie s u b pa stwowych realizowa-
nych przez CIOP-PIB oraz inne krajowe o rodki 
naukowo-badawcze w ramach I etapu wieloletnie-
go programu „Poprawa bezpiecze stwa i warun-
ków pracy . Program ten zosta  opracowany 
m.in. w oparciu o wnioski Pa stwowej Inspekcji 
Pracy inspektorów pracy  wynikaj ce z kontroli 
zak adów pracy przeprowadzonych w poprzed-
nich latach. 

Ponadto jednostki PIP wspó pracowa y w za- 
kresie eliminacji zagro e  zwi zanych z usuwa-
niem azbestu z obiektów budowlanych i przemy-
s owych, m.in  z Instytutem Techniki Budowlanej 
— w zakresie przygotowania ekspertyzy nt. dobro-
wolnej certyfikacji wykonawców prac zwi zanych 
z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest, 
z Instytutem edycyny Pracy — w zakresie 
opracowania ekspertyzy nt. prac sporadycznych 
i o ma ej intensywno ci nara enia zwi zanych 
z usuwaniem wyrobów zawieraj cych azbest. 
Inspektorzy pracy uczestniczyli tak e w projekcie 

 2009 0024 realizowanym przez Naukowe 
Stowarzyszenie Ubezpiecze  Spo ecznych  
e. .  z siedzib  w Kolonii Niemcy , dotycz cym 
opracowania praktycznych wytycznych w zakresie 
szkole  dla pracowników zatrudnionych przy pra-
cach z azbestem podczas jego usuwania lub robót 
konserwacyjnych.

W ramach wspó pracy z Instytutem Przemy-
s u Organicznego w Warszawie PIP w czy a si  
w dzia ania zmierzaj ce do opracowania i wpro-
wadzenia wzoru dokumentu zabezpieczenia przed 
wybuchem, który powinien stanowi  za cznik do 
rozporz dzenia inistra ospodarki z dnia  lipca 

r  w sprawie minimalnych wymaga  dotycz -
cych bezpiecze stwa i higieny pracy  zwi zanych 
z mo liwo ci  wyst pienia w miejscu pracy atmo-
s ery wybuchowej  ówny Inspektor Pracy wyst -
pi  z wnioskiem legislacyjnym.

Pa stwowa Inspekcja Pracy podj a tak e 
wspó prac  z ównym Instytutem órnictwa 
w Katowicach — Kopalni  Do wiadczaln  „Barba-
ra , w zakresie wykonania bada  i analizy mieszan-
ki py u w glowego oraz produktów spalania, w celu 
ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku zbio-
rowego przy pracy, do którego dosz o w Zespo-
le lektrowni „Dolna Odra  w dniu 24 stycznia 
2010 r.

Bardziej szczegó owe informacje dotycz ce 
wspó pracy PIP z innymi organami i instytucjami 
przy realizacji zada  prewencyjno-kontrolnych s  
przedstawione w rozdzia ach I ,  i II.

2.  Dzia alno  szkoleniowa i edukacyjna 
we wspó pracy z partnerami 
spo ecznymi

Wzorem lat poprzednich, dzia alno  eduka-
cyjna adresowana do partnerów spo ecznych 
realizowana by a zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i regionalnym. 

Na szczeblu centralnym zorganizowano 
6 szkole  dla 203 spo ecznych inspektorów pracy 
— przedstawicieli SZZ Solidarno , OPZZ oraz 
Forum Zwi zków Zawodowych. Na szczeblu 
regionalnym odby y si  223 szkolenia, w któ-
rych wzi o udzia  8165 zwi zkowców, w tym 
5229 spo ecznych inspektorów pracy. ajlicz-
niejsz  grup  w ród uczestników szkole  sta-
nowili przedstawiciele ogólnopolskich central 
zwi zkowych, m.in. SZZ Solidarno , Ogólno-
polskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych, 
Zwi zku Zawodowego Budowlani, Krajowego 
Zwi zku Zawodowego iep owników, Zwi zku 

auczycielstwa Polskiego, „Solidarno  80 . 
Pa stwowa Inspekcja Pracy prowadzi a 

równie  szkolenia dla organizacji pracodaw-
ców. W 129 szkoleniach udzia  wzi o cznie 
4714 przedstawicieli tych organizacji. 

Ponadto, we wspó pracy z instytucjami samo-
rz dowymi oraz terytorialnymi strukturami admini-
stracji rz dowej, zorganizowane zosta y szkolenia 
m.in. dla pracowników urz dów, studentów, s u b 
bhp. W 242 takich szkoleniach udzia  wzi o cz-
nie 8737 osób.

Podczas szkole  du o uwagi po wi cono 
przestrzeganiu przepisów prawa pracy, problemom 
zwi zanym z wyp acaniem wynagrodze  i innych 
wiadcze  pracowniczych, a tak e z czasem pracy 

— zasadami jego rozliczania. Du ym zaintereso-
waniem cieszy y si  zaj cia dotycz ce obowi zków 
i uprawnie  sip, w tym prawid owego formu owania 
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wniosków i zalece , jak równie  najnowsze rozwi -
zania prawne w zakresie bhp. Materia y dydaktycz-
ne przygotowane przez pracowników PIP stanowi y 
wa ne praktyczne uzupe nienie tematyki szkole .

3.  Wspó praca mi dzynarodowa 

Wspó praca mi dzynarodowa Pa stwo-
wej Inspekcji Pracy obejmuje realizacj  zada  
i obowi zków wynikaj cych z cz onkostwa w nii 

uropejskiej, a tak e poznawanie najnowszych 
zagadnie  w obszarze ochrony pracy i metod 
dzia ania innych inspekcji, m.in. dzi ki udzia o-
wi w inicjatywach mi dzynarodowych organizacji 
ds. ochrony pracy oraz kontaktom bilateralnym.

Komitet Wy szych Inspektorów Pracy S IC

W roku sprawozdawczym przedstawiciele kie-
rownictwa PIP uczestniczyli w 59. posiedzeniu S I  
w Brukseli, w trakcie Prezydencji Belgii w adzie 

nii uropejskiej. Poprzedzaj cy je Dzie  ema-
tyczny po wi cono zagadnieniu „Bezpiecze stwo 
i zdrowie zawodowe w dualnym wiecie pracy”. 
Obecnie coraz bardziej zauwa alny jest podzia  
na prac  wiadczon  w ramach stosunku pracy 
oraz nietypowe formy zatrudnienia i wykonywania 
pracy, np. przez pracowników pozornie niezale -
nych, w ramach umów podwykonawstwa, cz sto 
zlecanego osobom pracuj cym na w asny rachu-
nek, a tak e prac  sezonow  oraz delegowanie 
pracowników. ietypowe formy zatrudnienia maj  
bezsprzecznie wp yw na stan bezpiecze stwa 
i higieny pracy, a jednocze nie cz sto pozosta-
j  poza zakresem kompetencji organów inspek-
cji pracy.

Obrady plenarne po wi cono m.in. omówieniu 
unijnej kampanii dotycz cej oceny ryzyka zawo-
dowego zwi zanego ze stosowaniem niebezpiecz-
nych czynników chemicznych w ma ych i rednich 
przedsi biorstwach. ej dotychczasowy przebieg 
zaprezentowa  przedstawiciel Portugalii. Delegacja 
Pa stwowej Inspekcji Pracy przedstawi a propozy-
cj  stworzenia kodeksu dobrych praktyk w zakresie 

dzia a  kontrolnych i prewencyjnych inspekcji pra-
cy na Dzie  ematyczny posiedzenia S I  w Pol-
sce w roku 2011, do realizacji którego zg osi o si  
7 krajów.

W 2010 roku swoje prace kontynuowa y grupy 
robocze S IC zajmuj ce si  wybranymi aspektami 
ochrony pracy oraz bezpiecze stwa i higieny pra-
cy. Specjali ci PIP uczestniczyli w pracach grup 
roboczych ds.

 kampanii S I  dot. oceny ryzyka zwi za-
nego z u ywaniem niebezpiecznych sub-
stancji chemicznych w miejscu pracy

 dyrektywy maszynowej 98 37 W
 egzekwowania prawa wspólnotowego.

W ubieg ym roku Pa stwowa Inspekcja Pracy 
ponownie korzysta a z programu wymiany inspek-
torów S I , finansowanego przez Komisj  uro-
pejsk , tym razem z Irlandi  i Portugali . Zgodnie 
z oczekiwaniami, inspektor pracy z Irlandii zosta a 
zapoznana z ró nymi formami dzia alno ci polskiej 
inspekcji oraz odwiedzi a m.in. zak ady bran y spo-
ywczej i drzewnej. Z kolei, podczas wyjazdu do 

irlandzkiej inspekcji, dwuosobowa delegacja PIP 
poznawa a dzia alno  operacyjn  kontrole i dzia-
ania pokontrolne , strategiczn  i przygotowawcz , 
ocen  ryzyka w ma ych i rednich przedsi bior-
stwach, kontrole zak adów du ego i zwi kszonego 
ryzyka powstania powa nej awarii przemys owej 
podlegaj cych Dyrektywie Se eso II, kontrole w rol-
nictwie, zagadnienia zwi zane z r cznymi pracami 
transportowymi i ergonomi .

W ramach wymiany z Portugali , inspektor 
pracy wizytuj ca PIP by a zainteresowana pla-
nowaniem i koordynacj  dzia alno ci kontrolnej, 
zagro eniami psychospo ecznymi i nowymi rodza-
jami ryzyka, a w OIP ód  wizytowa a budow  lot-
niska oraz zak ad tekstylny. W trakcie listopadowej 
rewizyty w rz dzie ds. Warunków Pracy w Por-
tugalii, nadinspektor pracy z ódzkiego okr gu 
uczestniczy  m.in. w kontrolach budowy odcinka 
autostrady, zak adu produkcji w ókien syntetycz-
nych, zak adu metalurgicznego oraz przetwórstwa 
tworzyw sztucznych.

Polska inspekcja pracy uczestniczy a w pracach
  Komitetu kspertów ds. Delegowania Pracow-

ników, utworzonego przy Komisji uropejskiej 
3 spotkania w roku sprawozdawczym  oraz 

podgrupy ds. rozwoju systemu wymiany infor-
macji o pracownikach delegowanych 2 spot-
kania

Wspó praca z instytucjami 
mi dzynarodowymi

Komitet Wy szych Inspektorów Pra-
cy S I , skupiaj cy szefów inspekcji pracy 
pa stw O , zapewnia forum do dyskusji, 
wymiany do wiadcze  i uzgadniania dzia a  
wspólnotowych na rzecz poprawy bhp.
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  rup oboczych oraz rup Wspó pracy dmi-
nistracyjnej D O  ds. dyrektywy o rodkach 
ochrony indywidualnej 89 686 W , dyrek-
tywy maszynowej 98 37 W  oraz dyrektywy 
o prostych zbiornikach ci nieniowych i urz -
dzeniach ci nieniowych 87 404 W .

i dzynarodowa Organizacja Pracy OP
Pa stwowa Inspekcja Pracy, we wspó pracy 

z Mi dzynarodow  Organizacj  Pracy oraz w oskim 
Ministerstwem ówno ci Szans, uczestniczy a 
w projekcie „Mi dzynarodowe dzia ania partnerów 
spo ecznych na rzecz zwalczania handlu lud -
mi w celu wykorzystania ich przez prac . Iden- 
tyfikacja i ochrona ofiar . W ramach projektu 
powsta podr cznik dla inspektorów pracy pt. „Praca  
przymusowa i handel lud mi , którego zawar-
to  merytoryczna zosta a oceniona i uzupe nio-
na podczas kwietniowej konferencji w O rodku 
Szkolenia PIP we Wroc awiu. Podr cznik w j zyku 
polskim wydano w kilkuset egzemplarzach. Pro-
jekt podsumowano podczas lipcowej konferen-
cji w enewie, w której uczestniczy a delegacja 

rz du, na czele z ównym Inspektorem Pracy. 
Przedstawiona zosta a informacja na temat polskiej 
wersji podr cznika i procesu dostosowywania pub-
likacji do polskiego kontekstu i potrzeb inspekto-
rów PIP.

i dzynarodowe Stowarzyszenie Bezpie-
cze stwa Socjalnego ISSA

a prze omie wrze nia i pa dziernika przed-
stawiciel PIP uczestniczy  w konferencji ISS  
w Koszycach pt. „Prewencja w -27 w ma ych 
i rednich przedsi biorstwach. owe tendencje 
w dziedzinie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  
zawodowego .

i dzynarodowa Sie  Instytutów Szkolenio-
wych w Dziedzinie Pracy RIIFT

I  spotkanie IIF , z udzia em delegacji 
O rodka Szkolenia PIP we Wroc awiu, który jest 
cz onkiem sieci, odby o si  w roku sprawozdaw-
czym w Instytucie Pracy, Zatrudnienia i Kszta ce-
nia Zawodowego w yonie. ematem wiod cym  
by a „ ola administracji pracy w promowaniu  
kultury zdrowia zawodowego, a w szczególno-
ci zmniejszania zagro e  psychospo ecznych .  

Polska delegacja zaprezentowa a dzia ania pro-
mocyjne i prewencyjne PIP, uwzgl dniaj ce 
zmiany spo eczne i technologiczne oraz zagro-
enia psychospo eczne np. stres  w rodowisku  

pracy.

W 2010 roku podpisano porozumienia o wspó -
pracy z urz dami inspekcji pracy uksemburga, 
Bu garii i iszpanii. Kontynuowano wspó prac  
z epublik  zesk , Finlandi , itw , iemcami, 

orwegi  i S owacj .
a zaproszenie Dyrektora eneralnego rz -

du Inspekcji Pracy Republiki S owackiej, w marcu 
ówny Inspektor Pracy wraz ze wspó pracownika-

mi z o y  wizyt  u naszych po udniowych s siadów. 
ematem spotkania by y m.in. powa ne naruszenia 

przepisów bhp, kontrole legalno ci zatrudnienia  
uprawnione do tego organy, korzystanie z systemu 
informatycznego Zak adu bezpiecze  Spo ecznych 
oraz finansowe i pozafinansowe sankcje gro ce 
pracodawcom za nielegalne zatrudnienie. Delegacja 
zwiedzi a zak ad produkcji samochodów i uczestni-
czy a w trzech kontrolach legalno ci zatrudnienia.

W czerwcu, w siedzibie OIP Bia ystok odby o 
si  spotkanie przedstawicieli PIP z kierownictwem 
litewskiej inspekcji pracy. Stronie litewskiej 
przedstawiono informacje na nast puj ce tematy  
wp yw czynników psychospo ecznych na warunki 
pracy, prewencyjne i kontrolne do wiadczenia PIP 
w zakresie ergonomii, wykorzystywane systemy 
informatyczne i bazy danych. Delegacje wymie-
ni y pogl dy i do wiadczenia zwi zane z kontrol  
legalno ci zatrudnienia i przypadkami utrudniania 
inspektorom czynno ci s u bowych.

W trakcie wrze niowej wizyty studyjnej przed-
stawicieli PIP w fi skiej inspekcji pracy omó-
wione zosta y zadania inspekcji pracy obu krajów 
w zakresie egzekwowania przepisów rozporz -
dzenia , w tym listy kontrolne dotycz ce 
nadzoru nad chemikaliami oraz oprogramowanie 
u ywane do sporz dzania dokumentacji pokontrol-
nej i sprawozdawczo ci.

a prze omie wrze nia i pa dziernika, podczas 
roboczej wizyty delegacji PIP w norweskiej inspek-
cji pracy w rondheim, gospodarze zaprezentowali 
m.in.  programy kontrolne i prewencyjne skierowa-
ne do ma ych firm, metody kontroli z wykorzysta-
niem programów, wytycznych i list kontrolnych, 
planowanie dzia a  w oparciu o wyniki dotychcza-
sowych kontroli. Strona polska mia a okazj  przed-
stawi  dzia alno  prewencyjn  inspekcji.

Kontynuuj c wspó prac  z Pa stwowym rz -
dem Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej, delega-
cja naszego urz du z o y a w pa dzierniku wizyt  
w Opawie. Strony omówi y szereg tematów, takich 

Wspó praca z inspekcjami poszczególnych 
krajów UE EO
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jak  wymiana informacji nt. delegowania pracowni-
ków w ramach wiadczenia us ug, kontrole agen-
cji zatrudnienia, przeciwdzia anie zjawisku handlu 
lud mi do pracy przymusowej, uznawanie kwa-
lifikacji zawodowych nabytych poza krajami , 
kontrole na placach budów, ocena ryzyka zawodo-
wego przez pracodawców oraz kontrole zak adów 
zatrudniaj cych osoby niepe nosprawne. Omówio-
no równie  do wiadczenia S IP zwi zane z Prezy-
dencj  epubliki zeskiej w adzie  w 2009 r.

W ramach realizacji zawartych porozumie  
o wspó pracy i wymianie informacji na mocy dyrek-
tywy 96 71 W  o delegowaniu pracowników — 
w grudniu strona polska zorganizowa a w O rodku 
Szkolenia PIP we Wroc awiu trójstronne spotka-
nie z delegacjami belgijskiej i luksemburskiej 
inspekcji pracy. Przy omawianiu dotychczasowej 
realizacji porozumie  oraz kontaktów w ramach 
wykonywania zada  instytucji cznikowych 
ds. pracowników delegowanych, go cie z uk-
semburga zaprezentowali „Praktyczny przewodnik 
dla pracowników delegowanych do uksembur-
ga , informuj cy obcokrajowców o ich prawach 
i obowi zkach w przypadku podejmowania pracy 
w tym kraju. czestnicy omówili te  inne zagad-
nienia, np. przenoszenie do prawodawstwa krajo-
wego przepisów dyrektywy 2009 52 W  w sprawie 
kar i rodków stosowanych wobec pracodaw-
ców zatrudniaj cych nielegalnie przebywaj cych 
obywateli krajów trzecich, a tak e coraz cz ciej 
zauwa alne zjawiska outsourcingu pracowniczego 
i dumpingu spo ecznego. 

W grudniu delegacja PIP, z ównym Inspek-
torem Pracy na czele, uczestniczy a w amburgu 
w szkoleniu dla pracowników konsulatów, zorga-
nizowanym w ramach przygotowa  do otwarcia 
niemieckiego rynku pracy dla polskich obywa-
teli po 1 maja 2011 r. Omówiono przede wszyst-
kim spodziewane problemy i wyzwania, zmiany 
w zakresie delegowania i u yczania pracowników 
oraz prognozy skali polskiej emigracji zarobkowej 
po 1 maja 2011 r. Przedstawiciel PIP zaprezentowa  
rol  i zadania urz du w tym zakresie oraz propozy-
cje naszej wspó pracy z konsulatami w F .

Ponadto, w ramach wspó pracy mi dzyna-
rodowej realizowanej na szczeblu regionalnym, 
odby y si  nast puj ce spotkania robocze  dele-
gacji OIP da sk w orwegii, litewskich inspek-
torów z K ajpedy w OIP da sk, przedstawicieli 
OIP Zielona óra i Krajowego Biura Ochrony Pracy 
Brandenburgii w OIP Zielona óra, inspektorów 
z Koszyc i OIP Kraków na S owacji.

W styczniu delegacja PIP uczestniczy a w Fin-
landii w 10. uropejskim Seminarium nt. rodków 
ochrony indywidualnej, na którym omówiono m.in. 
przebieg prac legislacyjnych wynikaj cych z nowe-
lizacji przepisów  w sprawie rodków ochrony 
indywidualnej dyrektywy 89 686 W , kontro-
le w ramach nadzoru rynku i przedsi wzi cia je 
wspieraj ce, procedury oceny zgodno ci wyrobów 
z wymaganiami zasadniczymi, bezpiecze stwo 
u ytkowników ko cowych, w tym pracowników. 

W lutym delegacja ównego Inspektoratu Pra-
cy uczestniczy a w europejskiej konferencji w Pra-
dze po wi conej problematyce samozatrudnienia 
i pozornego samozatrudnienia w bran y budowla-
nej, prezentuj c informacj  na temat do wiadcze  
i praktyk polskich inspektorów pracy w zakresie 
prewencji, ograniczania i sankcjonowania pozor-
nego samozatrudnienia w budownictwie. Podczas 
konferencji wspomniana problematyka omawiana 
by a w oparciu o analizy sytuacji w 11 krajach  – 
przedstawiono m.in. stosowane tam metody zwal-
czania pozornego samozatrudnienia.

W marcu przedstawiciel PIP wzi  udzia  
w mi dzynarodowej konferencji w Strasburgu 
s u cej ocenie wdra ania dyrektywy dotycz cej 
delegowania pracowników w ramach wiadczenia 
us ug. Prelegenci skupili si  na prawnych i eko-
nomicznych uwarunkowaniach wiadczenia us ug 
w uropie, g ównych cechach delegowania pra-
cowników, problemach z interpretacj  i w a ciwym 
wdra aniem dyrektywy 96 71 W  oraz sposobach 
informowania i ochrony pracowników delegowa-
nych w przyjmuj cych pa stwach cz onkowskich.

Dwuosobowa delegacja reprezentowa a PIP 
podczas warsztatów na temat mo liwo ci ustano-
wienia europejskiej platformy na rzecz prewencji 
i walki z prac  niezadeklarowan , zorganizowanych 
w ramach projektu zleconego przez Komisj  uro-
pejsk  — Dyrekcj  eneraln  ds. Zatrudnienia maj 
2010, Sofia . Przedstawiciele krajów uropy rod-
kowej ustrii, Bu garii, zech, Polski, S owacji, 
S owenii i W gier  dyskutowali o krajowej polityce 
przeciwdzia ania pracy niezadeklarowanej, wspó -
pracy w a ciwych organów w obszarze wykrywania 
i przeciwdzia ania temu zjawisku oraz stosowanych 
rodkach typu sankcje, prewencja b d  u atwianie 

legalizacji pracy niezarejestrowanej.
ównie  w maju ekspert PIP, na  Mi dzyna-

rodowej Konferencji „Bezpiecze stwo i Zdrowie 

Udzia  w mi dzynarodowych konferencjach 
i seminariach
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Zawodowe 2010  w Ostrawie, przedstawi  refe-
rat na temat zarz dzania bhp podczas realizacji 
inwestycji budowlanych. z onek rupy oboczej 
Mache  wzi  udzia  w mi dzynarodowym semina-
rium w ondynie dotycz cym zagadnie  nadzoru 
rynku w zakresie sprz tu roboczego eksploatowa-
nego na stanowiskach pracy. W czerwcu przed-
stawiciel kierownictwa uczestniczy  w Barcelonie 
w europejskiej konferencji po wi conej okresowe-
mu przegl dowi Wspólnotowej Strategii na rzecz 
B P na lata 2007–2012.

a wrze niowej konferencji w Berlinie 
pt. „Przeciwdzia anie handlowi lud mi w celu wyko-
rzystywania ich do pracy , delegat naszej inspekcji 
omówi  rol  i obowi zki inspektorów PIP w kontek-
cie zwalczania handlu lud mi i pracy przymuso-

wej.
W ramach mi dzynarodowego projektu doty-

cz cego „Wdra ania wspó pracy poprzez uro-
pejsk  Sie  Przeciwko Pracy iezadeklarowanej  
— w listopadzie odby o si  w adrycie semina-
rium eksperckie z udzia em przedstawiciela PIP.


