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1. Szkolenia kadry PIP oraz dzia alno  
OS PIP we Wroc awiu

Dzia alno  szkoleniowa realizowana w ramach 
sytemu doskonalenia zawodowego, gwarantuje 
wszystkim pracownikom Pa stwowej Inspekcji Pra-
cy jednakowy dost p do szkole , mo liwo  rozwi-
jania wiedzy i umiej tno ci, a tak e przygotowuje 
do wdra ania nowych rozwi za  i standardów pra-
cy przyj tych dla jednostek sektora finansów pub-
licznych.

Wzorem lat ubieg ych dzia alno  szkolenio-
wa by a prowadzona w dwóch podstawowych 
formach  aplikacji inspektorskiej i doskonalenia 
zawodowego.

W zaj ciach w O rodku Szkolenia PIP udzia  
wzi o ogó em 127 kandydatów na inspektorów 
pracy, uczestników 4 aplikacji inspektorskich 61, 
62, 63, 64 . prawnienia inspektora pracy, po 
zako czeniu aplikacji oraz z o eniu egzaminu pa -
stwowego z wynikiem pozytywnym, uzyska y 52 
osoby aplikacja inspektorska 61 i 62, zainauguro-
wane w 2 9 roku . czestnicy 63 i 64 aplikacji przy-
st pi  do egzaminu pa stwowego w 2 11 roku.

Kandydaci na inspektorów pracy uczestniczy-
li w aplikacjach inspektorskich realizowanych 
na nowych zasadach okre lonych zarz dze-
niem ównego Inspektora Pracy. Pocz wszy od 
2 9 roku kandydaci na inspektorów pracy bior  
udzia  — w celu zapoznania si  z otoczeniem praw-
no-organizacyjnym rz du — we wst pnym szko-
leniu adaptacyjnym w okr gowych inspektoratach 
pracy. ast pnie uczestnicz  w 5-miesi cznym 
szkoleniu teoretycznym, zako czonym egzaminem 
sprawdzaj cym oraz w szkoleniu praktycznym.

W programie aplikacji inspektorskich wpro-
wadzono zaj cia na temat psychologii zachowa  
inspektora pracy, a tak e instrumenty wzmacniaj -
ce rol  opiekuna praktyk. 

W okresie sprawozdawczym dokonano wst p-
nej oceny funkcjonowania nowych zasad realizacji 
aplikacji inspektorskiej. Wizytacje zaj  praktycznych 
uczestników aplikacji inspektorskich, przeprowa-
dzone w wytypowanych okr gowych inspektora-
tach pracy, potwierdzi y zasadno  modyfikacji 
za o e  programowo — organizacyjnych.

Szkoleniami doskonal cymi realizowanymi 
na podstawie rocznego planu szkole  doskona-
l cych, obj to ponad 1,4 tys. pracowników PIP. 

nalogicznie jak w latach ubieg ych spo ród 

79 szkole  centralnych, zdecydowana wi kszo  
64 , zosta a zorganizowana w O rodku Szkolenia 

PIP we Wroc awiu. Dla pracowników specjalizuj -
cych si  w problematyce technologii pozyskiwania 
i zrywki drewna, badaniach urz dze  technicznych 
maszyn i urz dze  poddozorowych , stosowaniu 

analizy warstw zabezpiecze  w zak adach bran y 
naftowej oraz nowoczesnych systemów zarz dza-
nia bezpiecze stwem pracy w bazach paliw i termi-
nalach P , zorganizowano szkolenia po czone 
z zaj ciami praktycznymi w specjalistycznych pla-
cówkach, np. w adle nictwie idle, na Politech-
nice w Poznaniu oraz w entralnym aboratorium 
Dozoru echnicznego w Poznaniu.

W ramach szkole  wewn trznych, przepro-
wadzonych we wszystkich jednostkach organi-
zacyjnych PIP, przeszkolono 2 23 pracowników. 

ematyka zaj  obejmowa a zagadnienia uj te 
w planie centralnym, a tak e wynikaj ce z potrzeb 
w asnych w tym rodki prawne wynikaj ce z usta-
wy o PIP, wybrane zagadnienia z zakresu ochrony 
pracy w sytuacji kryzysu finansowego, równe trak-
towanie w zatrudnieniu, badanie wypadków przy 
pracy .

Ponadto pracownicy PIP uczestniczyli 
w naradach instrukta owo-szkoleniowych oraz 
w sympozjach, konferencjach i seminariach. 
Dotyczy y one ró norodnych, specjalistycznych 
zagadnie , np. prawodawstwa i standardów mi -
dzynarodowych w rozminowywaniu, bezpiecze -
stwa przeciwwybuchowego w energetyce zgodnie 
wymogami , detekcji i utylizacji materia ów nie-
bezpiecznych.

Wi kszo  szkole  centralnych zorganizowa-
nych w O rodku Szkolenia PIP dotyczy a zagad-
nie  prawnej ochrony pracy 27 , przedmiotem 
19 szkole  by a problematyka bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia, a 18 szkole  — inne 
zagadnienia np. finanse, zamówienia publiczne, 
kampanie medialne, komunikowanie si  z media-
mi, stres — obrona przed manipulacj  w procesie 
kontroli .

Zgodnie z planem szkole  doskonal cych 
w 2 1  roku zorganizowano dla pracowników 
wykonuj cych i nadzoruj cych czynno ci kontrol-
ne, ubiegaj cych si  o tytu  specjalisty, 5 szkole  
doskonal cych, po czonych z mo liwo ci  odby-
cia specjalizacji. ematyka szkole  dotyczy a  
czasu pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
czasu pracy w transporcie drogowym, wynagro-
dze  i innych wiadcze  ze stosunku pracy, post -
powania administracyjnego i egzekucyjnego, bhp 
przy obróbce metali oraz bhp w budownictwie, ze 
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szczególnym uwzgl dnieniem zagro e  zwi za-
nych z wykonywaniem robót drogowych i mosto-
wych.

W wyniku pozytywnego z o enia egzaminu, 
tytu  specjalisty uzyska o 26 osób, a tytu  g ównego 
specjalisty — 4 osoby zakres specjalizacji obej-
mowa  zagadnienia dotycz ce  rodków ochrony 
indywidualnej, wypadków przy pracy, towarów nie-
bezpiecznych oraz wykrocze .

W okresie sprawozdawczym szczególn  wag  
przywi zywano nie tylko do zapewnienia pracowni-
kom PIP ró norodnej oferty szkoleniowej, ale rów-
nie  do utrzymywania wysokiego poziomu szkole . 
W szczególno ci wykorzystywano w szerokim 
zakresie w charakterze wyk adowców ekspertów 
z uczelni wy szych, instytutów naukowo-badaw-
czych oraz z innych organów, m.in. entralnego 
Biura ntykorupcyjnego, IOP — PIB, Stra y ra-
nicznej, rz du Dozoru echnicznego, Inspekcji 

ransportu Drogowego.
Do prowadzenia zaj  na szkoleniach dosko-

nal cych zapraszano równie  przedstawicieli 
specjalistycznych firm — dostawców produktów 
i us ug zapewniaj cych bezpiecze stwo pracy pra-
cowników. Kontynuowano praktyk  prowadzenia 
specjalistycznych konsultacji przy opracowywa-
niu programów szkole . a szkoleniach doskona-
l cych z zakresu bezpiecze stwa pracy i ochrony 
zdrowia, czono w uzasadnionych przypadkach 
wyk ady z zaj ciami praktycznymi. Ponadto na 
bie co monitorowano realizacj  szkole  mi dzy 
innymi poprzez analiz  anonimowych ankiet wype -
nianych po zako czeniu szkolenia.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano 
prace nad wdro eniem kolejnych etapów cie ki 
rozwoju zawodowego pracowników PIP. Mi dzy 
innymi dokonano identyfikacji potrzeb szkolenio-
wych — w trakcie ocen kwalifikacyjnych pracow-
ników wykonuj cych czynno ci kontrolne oraz 
w innym trybie, w odniesieniu do pozosta ych 
pracowników. W wyniku identyfikacji potrzeb opra-
cowano indywidualne zapotrzebowanie na spe-
cjalizacj  w latach 2 11-2 13 na tytu  specjalisty 
i g ównego specjalisty  oraz zapotrzebowanie na 
szkolenia doskonal ce pracowników wykonuj -
cych czynno ci kontrolne, uznane za priorytetowe 
do realizacji w 2 11 r. fektem tych dzia a  by o 
uwzgl dnienie po raz pierwszy w planie szkole  
doskonal cych na rok 2011 — szkole  doskona-
l cych oraz szkole  po czonych z mo liwo ci  
odbycia specjalizacji, dla imiennie wskazanych 
pracowników.

O rodek Szkolenia Pa stwowej Inspekcji 
Pracy im. Prof. ana Rosnera we Wroc awiu rea-
lizowa , wzorem lat ubieg ych, zadania wynikaj ce 
z harmonogramu aplikacji inspektorskich, planu 
szkole  doskonal cych dla pracowników PIP,  
planu szkole  dla partnerów spo ecznych oraz 
szkole  przygotowanych dla podmiotów zewn trz-
nych.

Szkolenia przygotowuj ce i doskonal ce 
kadr  PIP oraz inne formy kszta cenia zlecone 
O rodkowi obj y ponad 52  ogó u przeszkolo-
nych osób. Mi dzy innymi w szkoleniach dla part-
nerów spo ecznych PIP udzia  wzi y 2 3 osoby.

O rodek Szkolenia PIP przygotowa  
w 2 1 roku bogat  ofert  szkoleniow  dla pod-
miotów zewn trznych. Skorzysta o z niej ponad 
2629 osób, tj. 47  ogólnej liczby uczestników 
szkole . ajwi cej osób 1 56  wzi o udzia  
w seminariach tematycznych. W szkoleniach 
dla pracowników administracyjno — biurowych 
uczestniczy o 387 osób, w szkoleniach dla pra- 
codawców i innych osób kieruj cych pracow-
nikami — 348 osób, a w szkoleniach przygo-
towanych dla spo ecznych inspektorów pracy 
— 239 osób.

2. Informatyzacja PIP

W 2 1 r. Pa stwowa Inspekcja Pracy z powo-
dzeniem wdro y a jednolit  platform  sieciow  
w oparciu o serwery Microsoft Windows 2 8 2. 
Wdro eniem obj to wszystkie jednostki organiza-
cyjne. W ramach wdro enia zakupiono 65 serwe-
rów oraz oprogramowanie serwerowe i klienckie. 
W oparciu o nie uruchomiono ktywny Katalog 

Zdj cie 10  O rodek Szkolenia Pa stwowej Inspekcji 
Pracy im. prof. ana Rosnera we Wroc awiu
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cti e Directory  i inne us ugi sieciowe. Zadanie to 
by o niezb dne do dalszego rozwoju infrastruktu-
ry informatycznej PIP i realizacji przyj tego „Planu 
informatyzacji na lata 2 11-2 13 . 

Zako czono równie  prace nad budow  sie-
ci rozleg ej PIP. Sie  W  PIP zosta a oddana 
do u ytku w marcu 2 1 r. i po czy a 61 fizycz-
nych lokalizacji PIP. Sie  zosta a oparta na szyfro-
wanych kana ach P  irtual Pri ate etwork , 
lokalnym dost pie do sieci Internet i urz dzeniach 
bezpiecze stwa sieciowego M. 

Ponadto, w ramach modernizacji, zakupio-
no 293 komputery przeno ne dla inspektorów 
pracy oraz 147 komputerów stacjonarnych wraz 
z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office. 
Przeprowadzono wdro enie systemu ochrony 
antywirusowej, a tak e zapocz tkowano wielo-
letni proces modernizacji lokalnych sieci kompu-
terowych, kupuj c 19 prze czników sieciowych 
o pr dko ci portów klienckich 1 b.

W pe ni wdro ono 7 z 8 modu ów z wyj tkiem 
ostatniego modu u Terminarz, którego wdro e-
nie przewidziane jest na 2 11 r.  przygotowane-
go we w asnym zakresie — przez pracowników 
Pa stwowej Inspekcji Pracy — wielomodu owe-
go narz dzia do wspierania pracy inspektora 
— Navigator zarazem przydatnego na ró nych 
szczeblach zarz dzania rz dem . Dzi ki temu 
przedsi wzi ciu inspektor pracy ma atwy i sta y 
dost p, za pomoc  jednego narz dzia, do baz 
danych podmiotów gospodarczych, informacji 
o przeprowadzonych wcze niej kontrolach, wyda-
wanych podczas tych kontroli rodkach praw-
nych, realizacji tych rodków, a tak e do modu ów 
przydatnych podczas kontroli — dokumentów, 
przepisów prawnych, w tym aktów i dokumentów 
wewn trznych. Modu y te ci le ze sob  wspó -
pracuj , np. poprzez automatyczne uzupe nianie 
w kolejnych modu ach danych wprowadzonych 
w jednym z nich, wykorzystuj c przy tym system 
s owników i podpowiedzi.

3. Ocena funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych PIP

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych 
Pa stwowej Inspekcji Pracy by o przedmiotem 
systematycznego monitoringu ze strony kierowni-
ctwa ównego Inspektoratu Pracy. ealizowany 
on by  m.in. przez kontrole wewn trzne w celu 
diagnozowania problemów zwi zanych z bie c  
dzia alno ci  inspekcyjn . W roku sprawozdaw-
czym kompleksowej ocenie poddano Okr gowy 
Inspektorat Pracy w da sku. W pozosta ych nato-
miast okr gowych inspektoratach zosta y przepro-
wadzone kontrole problemowe uj te w rocznym 
planie PIP oraz tematyczne, zlecone przez ówne-
go Inspektora Pracy.

iezale nie od tych kontroli, wdro ono do 
praktyki systematyczn  analiz  wybranych doku-
mentacji i problemów wyst puj cych w okr -
gach, przez zespó  powo any w tym celu przez 

ównego Inspektora Pracy. nalizy te by y doko-
nywane w roku sprawozdawczym przez cz onków 
zespo u w wybranych okr gowych inspektora-
tach pracy, w ramach bezpo rednich kontaktów 
z kierownictwem okr gów, i mia y na celu ustale-
nie przyczyn nieprawid owo ci w realizacji zada  
oraz okre lenie rodków, jakie winny by  podj te 
dla zmiany ustalonego stanu rzeczy. ak wynika 
z do wiadcze  uzyskanych z wyjazdów cz onków 
zespo u, ww. dzia ania s u y y nie tylko u wiado-
mieniu wyst puj cych nieprawid owo ci, ale te  
bardzo dobrze wp ywa y na ich usuni cie, tak e 
ze wzgl du na to, e dzia ania naprawcze ustalano 
wspólnie.

Maj c na uwadze realizacj  celów meryto-
rycznych nale y oceni , e zawierane z okr go-
wymi inspektorami pracy indywidualne umowy 
dotycz ce realizacji szczegó owych zada  prze-
widzianych w Programie dzia ania PIP — 
tzw. kontrakty b d ce jedn  ze wspó czesnych 
form inspirowania realizacji zada  przez organy 
administracji  niew tpliwie przyczynia y si  do kom-
pleksowego traktowania przez okr gi na o onych 
obowi zków i zwi kszenia ich oddzia ywania na 
stan praworz dno ci, a tak e wyeliminowania nie-
uzasadnionego d enia do maksymalizacji liczbo-
wych wska ników kontroli kosztem jako ci pracy. 

ealizacja kontraktów w 2 1  r. wprowadzono 
je po raz pierwszy  by a na bie co przedmiotem 
wizytacji okr gów przez wymieniony wy ej zespó . 
Wyniki tych wizytacji zosta y równie  omówione na 
naradzie kierownictwa Pa stwowej Inspekcji Pracy 
we wrze niu 2 1 r. i zamieszczone na wewn trz-

Przeprowadzenie projektu „Na igator” 
si ami w asnymi niesie ze sob  szereg korzy-
ci — przyj te rozwi zania na ka dym etapie 

konsultowane by y w rodowisku przysz ych 
u ytkowników, w celu jak najlepszego dostoso-
wania do ich oczekiwa  czas reakcji na zmie-
niaj ce si  przepisy jest maksymalnie skrócony 
wyeliminowanie konieczno ci przeprowadzania 

procedur przetargowych . Urz d nie poniós  
przy tym dodatkowych kosztów.
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nej stronie internetowej PIP, dla potrzeb kierow-
nictw okr gów.

ak ju  zaznaczono w rozdziale II niniejszego 
Sprawozdania, dokonana na pocz tku 2 11 r. kom-
pleksowa ocena realizacji przez okr gowe inspek-
toraty pracy zamierze  okre lonych w programie 
dzia ania PIP na rok 2 1  i uj tych w kontraktach  
wykaza a, e zadania programowe zosta y w pe ni 
zrealizowane. a podkre lenie zas uguje zarazem 
fakt, e w odniesieniu do wielu zagadnie  obj tych 
programem przeprowadzonych zosta o, z w asnej 
inicjatywy okr gów, znacznie wi cej kontroli i dzia-
a  prewencyjnych ni  pierwotnie zak adano szcze-
gó owe dane zawieraj  za czniki 3a i 3b . 

ak e systematycznie doskonalone Karty 
kontroli i wytyczne do kontroli oraz opracowanie 
przyk adowych sformu owa  protoko ów kontroli 
stanowi y element oddzia ywania na zakres i spraw-
no  realizacji zada  kontrolno-nadzorczych.

W oparciu o w asn  wiedz  kierownictwa 
ównego Inspektoratu Pracy i informacji prze-

kazywanych z okr gów nale y zauwa y  trudno-
ci zwi zane z naborem do pracy w PIP osób 

o du ych predyspozycjach w zakresie wiedzy 
i praktyki. Powodowane jest to niekonkuren-
cyjno ci  wynagrodze  oferowanych tym oso-
bom na tle wynagrodze  oferowanych przez inne  
podmioty.

ak e problemem poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych PIP, jak i ca ej inspekcji s  
wysokie czynsze za wynajem lokali i coraz bardziej 
wyeksploatowany tabor samochodowy.

ale y ponadto podkre li , e na funkcjono-
wanie jednostek organizacyjnych PIP ma wp yw 
zmienno  sytuacji nie tylko ekonomicznej w kraju, 
ale i zmienno  poszanowania przepisów prawa 
pracy, w tym bezpiecze stwa pracy przez zobowi -
zane podmioty. Wymaga to ci g ego monitoringu 
oraz dzia a , do których musz  si  systematycznie 
dostosowywa  jednostki organizacyjne PIP. 

W roku sprawozdawczym wprowadzone 
zosta y tak e w PIP zmiany organizacyjne dotycz -
ce systemu rozpatrywania skarg. Wypracowany 
system kontroli wewn trznej w tym zakresie ma na 
celu zwi kszenie efektywno ci dzia ania poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych Pa stwowej 
Inspekcji Pracy oraz jej organów. I tak w 2 1 r. 
rozpatrzono 702 skargi na inspektorów pracy, 
przy czym odsetek skarg zasadnych stanowi 
4%. Zarzuty podnoszone w skargach na inspek-
torów pracy by y rozpatrywane bardzo wnikliwie, 
a wynikaj ce z analiz wnioski wykorzystywane 
w dzia alno ci zmierzaj cej do poprawy jako ci 
pracy. fektem tego by  w 2 1 r. spadek skarg 
na inspektorów pracy o 15 , w porównaniu do 
roku 2 9. 


