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W 2009 r. doskonalono współpracę z organa-
mi władzy, jednostkami samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, organami nadzoru i kontroli 
warunków pracy oraz innymi instytucjami działają-
cymi w sferze ochrony pracy, a także placówkami 
naukowo-badawczymi. Współpraca ta w zasadni-
czej części obejmowała zadania ujęte w Programie 
działania PIP, a także inspirowana była informacja-

mi o przypadkach nieprzestrzegania prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PIP w roku sprawozdawczym powiadomi-
ła właściwe organy i urzędy o wynikach 9,5 tys. 
kontroli. Ponadto na wniosek zainteresowanych 
stron przeprowadzono 1,8 tys. kontroli, a wspól-
nie z innymi organami — 381.

Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy  
oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy  

(dane liczbowe)

Wyszczególnienie Kontrole wspólne
Kontrole  

na wniosek organu  
współdziałającego

Zawiadomienie  
o wynikach kontroli  
przeprowadzonej  

samodzielnie przez PIP

Rok 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Organy władzy wykonawczej 10 7 34 121 130 76 227 283 177

Samorząd terytorialny 8 19 36 259 473 156 1 256 1 802 2 237

Najwyższa Izba Kontroli 0 0 3 8 7 11 4 9 -

Wyższy Urząd Górniczy 35 55 55 5 5 2 21 18 44

Urząd Dozoru Technicznego 14 6 16 7 7 6 1 202 867 1 059

Państwowa Inspekcja Sanitarna 10 26 46 333 276 262 292 326 405

Inspekcja Ochrony Środowiska 2 7 6 16 14 24 45 58 61

Państwowy nadzór budowlany 47 16 33 27 29 22 2 265 2 364 2 339

Inspekcja Transportu Drogowego 2 0 10 12 7 10 45 56 37

Państwowa Straż Pożarna 19 25 30 18 33 17 140 160 170

Policja 198 220 214 318 363 247 380 450 422

Prokuratura 15 13 14 114 106 126 620 638 669

Urzędy Pracy 7 8 14 410 442 203 276 311 445

ZUS 14 25 49 145 155 161 1 191
+285*

1 206
+359*

1 523
+422*

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 0 0 0 2 1 3 1 547** 1369** 1 498**

Razem 381 427 560 1 795 2 048 1 326  9 511
+285*

9 917
+359*

11 086
+422*

Źródło: dane PIP

  * informacje o nieprawidłowościach dot. formularza ZUS IWA.
** dane zostały uzupełnione o zawiadomienia skierowane przez PIP — zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na plenar-
nym posiedzeniu 23 września 2009 r. rozpatrzył 
i przyjął Sprawozdania Głównego Inspektora 
Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy w 2007 r. i 2008 r. 

Kierownictwo PIP uczestniczyło w roku sprawo-
zdawczym w 13 posiedzeniach Sejmowej Komisji 
do Spraw Kontroli Państwowej, przedstawiając 
materiały i opracowania związane z realizacją usta-
wowych zadań. Komisja rozpatrzyła informacje 
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dotyczące następujących zagadnień: Analiza skarg 
i wniosków kierowanych do Państwowej Inspek-
cji Pracy w latach 2006—2008; Przestrzeganie 
przepisów bhp na budowach oraz przy budowie 
i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wia-
duktów); Przestrzeganie przepisów bhp podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiek-
tów budowlanych i przemysłowych; Wyniki kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy; Sprawozdanie z wykonania budżetu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2008 r.; Wyniki działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy związanej z realizacją obowiązków 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2008 r.; 
Skuteczność realizacji funkcji kontrolnej PIP 
w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych; 
Kontrola maszyn i urządzeń wprowadzanych do 
eksploatacji w zakładach pracy (nadzór rynku); 
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — I etap 
kampanii prewencyjnej; Współpraca międzynaro-
dowa Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przedstawiciele PIP wzięli ponadto udział 
w 64 posiedzeniach innych sejmowych komisji, 
podkomisji i komisji nadzwyczajnych, rozpatru-
jących opracowania dotyczące warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a tak-
że w 6 posiedzeniach Senackiej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. 

Główny Inspektor Pracy, wraz z zastępcami, 
uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady 
Ochrony Pracy, podczas których przedstawiano 
informacje i opracowania dotyczące wyników dzia-
łalności PIP. W roku 2009 prezentowano na posie-
dzeniach Rady m.in. następujące materiały: Ocena 
funkcjonowania kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 
2007 r. do 31 grudnia 2008 r. na tle doświadczeń 
innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności 
Niemiec i Francji; Ocena skuteczności stosowa-
nych środków ochrony indywidualnej na pod-
stawie wyników kontroli w zakresie nadzoru rynku 
w latach 2006—2008; Krajowa Strategia na rzecz 
BHP na lata 2009—2012; Ocena zagrożeń psy-
chospołecznych i warunków pracy w związku 
z nowymi formami pracy i modelami zatrudnienia; 
Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu 
pracy; Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
— efekty działań kontrolnych i prewencyjnych PIP 
oraz analiza problemów związanych z występowa-
niem szarej strefy w budownictwie; Współdziała-
nie inspekcji pracy z ZUS i KRUS oraz organami 

nadzoru nad warunkami pracy — realizacja zadań 
w zakresie prewencji i promocji zagadnień ochrony 
pracy w środowisku wiejskim. 

Główny Inspektor Pracy przedstawił ponadto 
Radzie Ochrony Pracy program działania i budżet 
Państwowej Inspekcji Pracy na 2010 r. 

W 2009 r. jedno z posiedzeń Rady Ochrony 
Pracy odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP im. prof. 
Jana Rosnera we Wrocławiu. Członkowie Rady 
mieli możliwość zapoznania się nie tylko z mate-
riałem poświęconym działalności szkoleniowej 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa pracy, prowadzonej przez instytucje szko-
leniowe, ale również z zagadnieniami dotyczącymi 
funkcjonowania Ośrodka. 

Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspek-
cji Pracy, na zaproszenie Komisji Trójstronnej do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych (w ramach 
dialogu społecznego, zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i wojewódzkim) brali udział w posie-
dzeniach Zespołów Problemowych.

Współdziałanie okręgowych inspektorów pra-
cy z parlamentarzystami, organami administracji 
rządowej oraz samorządu terytorialnego skupia-
ło się przede wszystkim na konsultowaniu i oma-
wianiu bieżących zagadnień dotyczących ochrony 
pracy w poszczególnych województwach. 

Przedstawiano wyniki działalności OIP 
w 2008 r. i plany pracy inspekcji na 2009 r., informo-
wano o stanie praworządności w stosunkach pracy 
oraz o sposobie rozpatrywania skarg i podejmowa-
nia interwencji w zakresie problemów zgłoszonych 
przez parlamentarzystów oraz władze regionalne. 

Na podkreślenie zasługuje wzrastające zain-
teresowanie przedstawicieli terytorialnych struktur 
administracji rządowej i samorządowej, a także 
organów samorządu gospodarczego i zawodowe-
go — problematyką ochrony pracy, a zwłaszcza 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz rolni-
ctwie, w tym w gospodarstwach indywidualnych. 
Częstym przedmiotem uwagi w kontaktach tych 
organów z inspekcją pracy były także wymagania 
techniczno-budowlane związane z przystosowa-
niem istniejących i tworzonych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ogra-
niczenia nielegalnego zatrudnienia, zatrudnienie 
w ramach tzw. „pakietu antykryzysowego” i prze-
ciwdziałanie negatywnym skutkom zwolnień pra-
cowniczych.

W roku sprawozdawczym współpraca z orga-
nami administracji rządowej i samorządowej 
przybierała również formę wspólnych inicjatyw 
polegających na organizowaniu konkursów, punk-
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tów konsultacyjno-doradczych, spotkań, konferen-
cji i innych przedsięwzięć promujących ochronę 
pracy. Należy też wspomnieć o kontynuowaniu 
w 2009 r. wspólnych działań z samorządami na 
rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pra-
cy na budowach „EURO-2012”.

Realizując wnioski wynikające z kontroli prze-
prowadzonych w 2009 roku, Główny Inspektor 
Pracy zgłosił do Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego pro-
pozycje tematów badawczych do przyjętej przez 
Radę Ministrów Strategii Rozwoju Kraju na lata 
2007—2015, w której jednym z priorytetów jest 
wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 
w tym także poprawa bezpieczeństwa pracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedsta-
wiciele PIP uczestniczyli w odbiorach zadań rea-
lizowanych przez pracowników CIOP-PIB oraz 
innych krajowych ośrodków naukowo-badawczych 
w ramach I etapu programu wieloletniego usta-
nowionego na lata 2008—2010 „Poprawa bezpie-
czeństwa i warunków pracy”.

Kontynuowana była współpraca z Instytutem 
Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa pracy w rolnictwie. PIP współuczest-
niczyła w przeprowadzeniu (wspólnie z Instytutem) 
kolejnego, XVI Międzynarodowego Seminarium 
Ergonomia i BHP w Rolnictwie, które odbyło się 
w październiku 2009 r. w Lublinie. Tematem semi-
narium była, szczególnie ważna dla poprawy bez-
pieczeństwa pracy, problematyka oceny ryzyka 
zawodowego w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP, na zaproszenie Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi, aktywnie uczestniczyli 
w Konferencji „Wypadki przy pracy, choroby zawo-
dowe, a choroby związane z pracą (parazawodo-
we) — występowanie i prewencja”, która odbyła 
się w Krakowie. Konferencja, zorganizowana dzięki 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Instytutowi 
Medycyny Pracy w Łodzi, była miejscem spotkania 
szerokiego grona uczestników pragnących dowie-
dzieć się więcej na temat okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, chorób związanych z pracą 
oraz nowych uregulowań prawnych w tym obszarze.

Bardziej szczegółowe informacje dot. współ-
pracy PIP z innymi organami i instytucjami, przy 
realizacji zadań prewencyjno-kontrolnych, są 
przedstawione w rozdziałach IV, V i VII.

Istotą współpracy międzynarodowej Pań-
stwowej Inspekcji Pracy jest realizacja zadań 

i obowiązków wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej i organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się ochroną pracy, jak również z zapi-
sów bilateralnych umów o współpracy i wymianie 
informacji.

•	 Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

W roku sprawozdawczym przedstawiciele kie-
rownictwa Państwowej Inspekcji Pracy uczestni-
czyli w dwóch spotkaniach Komitetu SLIC:
−	 56. posiedzeniu zorganizowanym w Pra-

dze, w trakcie prezydencji Republiki Czeskiej 
w Unii Europejskiej. Spotkanie poświęcono 
strategiom inspekcji pracy państw człon-
kowskich, ukierunkowanym na zmniejszenie 
wskaźników wypadkowości i chorób zawo-
dowych. Należy zauważyć, że mimo różne-
go usytuowania poszczególnych organów 
kontrolno-nadzorczych nad warunkami pracy 
w strukturach państwa oraz zróżnicowanych 
zakresów kompetencji — inspekcje Unii Euro-
pejskiej w podobny sposób propagują ideę 
bezpiecznej pracy. Choć obserwuje się ogól-
noeuropejską tendencję spadkową wskaźnika 
wypadkowości w ostatnich latach, wskazano 
na wiele przeszkód (m.in. kryzys gospodarczy 
na świecie), które mają wpływ na to, że posta-
wiony przez Komisję Europejską ambitny cel 
ograniczenia wypadków i chorób zawodowych 
o 25% do roku 2012, będzie dla wielu państw 
członkowskich niezwykle trudnym zadaniem.
Podczas obrad plenarnych delegacja Państwo-

wej Inspekcji Pracy przedstawiła raport podsumo-
wujący koordynowaną przez PIP europejską 
kampanię informacyjno-kontrolną pod hasłem 
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”. Celem kam-
panii było ograniczenie wskaźnika urazów i cho-
rób układu mięśniowo-szkieletowego związanych 
z dźwiganiem ręcznym w sektorze budowlanym 
i handlu detalicznym. 

Przedstawiciel Urzędu ds. Warunków Pracy 
w Portugalii zapoznał członków Komitetu z zało-

Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy 
(SLIC) stanowi forum wymiany doświadczeń 
i najlepszych praktyk inspekcyjnych przy Komi-
sji Europejskiej oraz jest inicjatorem wielu dzia-
łań wspólnotowych na rzecz ochrony pracy. 
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żeniami nowej inicjatywy unijnej, dotyczącej 
oceny ryzyka zawodowego wynikającego ze sto-
sowania niebezpiecznych czynników chemicznych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

−	 57. posiedzeniu w Sztokholmie, podczas któ-
rego przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 
oraz partnerów społecznych zaprezentowali 
swoje doświadczenia i przykłady działań słu-
żących ograniczaniu zagrożeń psychospo-
łecznych w miejscu pracy. W drugim dniu 
posiedzenia delegacja portugalskiej inspekcji 
pracy, koordynującej nową kampanię Komi-
tetu SLIC pn.: „Ocena ryzyka związanego 
z występowaniem niebezpiecznych czynników 
chemicznych w miejscu pracy” omówiła szcze-
gółowy plan działań informacyjnych i kontrol-
nych oraz narzędzia, jakie udostępni urzędom 
inspekcji pracy UE do wykorzystania w kam-
panii. Ponadto przedstawiono dotychczasową 
działalność Sieci Wymiany Wiedzy (ang. Kno-
wledge Sharing Site) utworzonej w ramach 
platformy internetowej Komisji Europejskiej 
CIRCA. Na forum sieci urzędy inspekcji pra-
cy mogą zamieszczać pytania, ogłoszenia lub 
ostrzeżenia, np. o wadliwych i niebezpiecz-
nych urządzeniach wprowadzanych do obrotu 
na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

W ramach Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy działały grupy robocze zajmujące się 
wybranymi aspektami ochrony pracy oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa zawodowego. Specjaliści PIP 
uczestniczyli w pracach grup roboczych ds.:

		9 dyrektywy maszynowej 98/37/WE;
		9 egzekwowania prawa wspólnotowego;
		9 strategii bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
na lata 2007—2012;
		9 internetowej bazy wymiany informacji 
CIRCA. 

Ponadto w czerwcu przedstawiciel PIP uczest-
niczył w kolejnej edycji programu oceny systemów 
inspekcji pracy państw członkowskich zrzeszo-
nych w Komitecie SLIC. Ocenie została poddana 
inspekcja pracy na Malcie. 

W roku sprawozdawczym PIP wzięła również 
udział w finansowanym przez Komisję Europejską 
programie wymiany inspektorów SLIC. Z dwu-
tygodniową wizytą studyjną przyjechał do Polski 
przedstawiciel austriackiej inspekcji pracy; celem 
było zapoznanie gościa z działaniami kontrolno-
nadzorczymi PIP w sektorze budowlanym i wydo-

bywczym. Na program wizyty, oprócz spotkań 
roboczych w siedzibie Głównego Inspektoratu 
Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy 
w Warszawie i Katowicach, złożyły się wizytacje na 
placach budów i w kopalniach węgla kamiennego. 

W listopadzie, w ramach kontynuacji współpra-
cy bilateralnej PIP i Urzędu ds. Warunków Pracy 
w Portugalii, odbyły się tygodniowe wizyty studyjne 
delegacji portugalskiej i polskiej, w celu poznania 
organizacji i procedur kontrolnych obowiązujących 
w inspekcjach obu krajów.

Poza realizacją zadań wynikających z człon-
kostwa polskiej inspekcji w Komitecie Wyższych 
Inspektorów Pracy, przedstawiciele PIP uczestni-
czyli w pracach innych gremiów ds. współdziałania 
i wymiany informacji, funkcjonujących przy Komisji 
Europejskiej. Wśród nich należy wymienić:

−	 Grupę Krajowych Ekspertów ds. implementacji 
i funkcjonowania dyrektywy 96/71/WE o dele-
gowaniu pracowników w ramach świadczenia 
usług, w ramach której działa podgrupa ds. 
elektronicznego systemu wymiany informacji 
o pracownikach delegowanych;

−	 Grupy Robocze i Współpracy Administra-
cyjnej (ADCO) ds. dyrektywy o środkach 
ochrony indywidualnej (89/686/EWG), dyrek-
tywy maszynowej (98/37/WE), dyrektywy dot. 
prostych zbiorników ciśnieniowych i urządzeń 
ciśnieniowych (87/404/EWG).

•	 Europejska Agencja Bezpieczeństwa  
i Zdrowia w Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy współuczestniczy 

w programach działań Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Pracy, włączając się w rea-
lizację kampanii informacyjno-prewencyjnych 
organizowanych przez Krajowy Punkt Informacyj-
ny Agencji w Polsce, prowadzony przez Central-
ny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut 
Badawczy.

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy zakończyła — realizowany z inicjatywy 
Agencji — program prewencyjny dot. oceny ryzy-
ka zawodowego w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. W listopadzie przedstawiciel PIP 
uczestniczył w uroczystościach podsumowują-
cych kampanię (w siedzibie Agencji w Bilbao), 
w czasie których zorganizowano m.in. konferencję 
pn.: „Ocena ryzyka w małych i średnich przedsię-
biorstwach. Zdrowe miejsca pracy”.
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•	 Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji 
Pracy (IALI)
Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy wzię-

ła udział w konferencji IALI zorganizowanej pod 
hasłem „Inspekcja pracy wobec globalnego kry-
zysu gospodarczego” (Lizbona, kwiecień), której 
celem było omówienie działań podejmowanych 
przez urzędy inspekcji wobec nowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jakie 
niesie pogarszająca się sytuacja ekonomiczna na 
światowych rynkach pracy.

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy została zaproszona do udziału w projekcie, 
którego celem jest wypracowanie praktycznych 
narzędzi służących ocenie jakości funkcjono-
wania systemów inspekcji pracy. Ponadto, jak co 
roku, PIP uczestniczyła w tworzeniu kolejnej edycji 
publikacji Stowarzyszenia pn.: „Forum IALI”. 

•	 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
W październiku i grudniu, w ramach realiza-

cji nowego programu działania Międzynarodowej 
Organizacji Pracy LAB/ADMIN (ang. inspekcja 
i administracja ds. pracy), którego celem jest 
poprawa efektywności funkcjonowania administra-
cji publicznej ds. zatrudnienia i warunków pracy, 
przedstawiciele PIP wzięli udział w dwóch między-
narodowych warsztatach roboczych. 

Celem pierwszego spotkania, które odby-
ło się w Budapeszcie, była wymiana doświad-
czeń inspekcji pracy dotyczących nielegalnego 
zatrudnienia oraz pracy niezadeklarowanej. Na 
podstawie wniosków, do jakich doszli uczestnicy 
spotkania w Budapeszcie, MOP wydała specjalny 
raport pt.: „Inspekcja pracy w Europie — praca nie-
zadeklarowana, migracja i handel ludźmi”.

Drugie spotkanie ekspertów pn.: „Wzmacnia-
nie administracji i inspekcji pracy”, w ramach pro-
gramu LAB/ADMIN, odbyło się w Madrycie i miało 
na celu praktyczną ewaluację materiałów szkole-
niowych opracowanych przez MOP. Inicjatywa ma 
w przyszłości pomóc inspekcjom pracy poszcze-
gólnych krajów we wzmocnieniu ich kompetencji 
instytucjonalnych oraz w ujednoliceniu i dostoso-
waniu treści szkoleń pracowniczych do norm mię-
dzynarodowych. 

Natomiast w listopadzie, podczas odbywa-
jących się cyklicznie międzynarodowych targów 
bezpieczeństwa i ochrony pracy w Düsseldorfie 
(A+A), Międzynarodowa Organizacja Pracy zor-
ganizowała dwudniową konferencję poświęconą 
„Wdrażaniu globalnych standardów bhp oraz roli 
inspekcji pracy i partnerów społecznych”. W pro-

gramie konferencji znalazł się referat przedsta-
wiciela PIP omawiający działania prewencyjne 
i promocyjne polskiej inspekcji pracy.

•	 Międzynarodowe Stowarzyszenie  
Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)
W październiku, w Dreźnie, przedstawiciele PIP 

uczestniczyli w dwóch wydarzeniach tematycznych 
zorganizowanych pod egidą Stowarzyszenia.

Pierwszym z nich była konferencja pn.: „Bada-
nie efektywności działań prewencyjnych w miej-
scu pracy”, poświęcona omówieniu wyników prac 
badawczych nad optymalizacją procesu przej-
ścia z badań nad ryzykiem zawodowym — do 
konkretnych działań prewencyjnych w ramach 
wspierania przedsiębiorstw.

Drugim wydarzeniem było sympozjum doty-
czące oceny ryzyka zawodowego, w ramach pro-
gramu Europejskiego Tygodnia BHP. Podczas 
sympozjum omówiono m.in. stan zaawansowania 
prac związanych z realizacją programu Stowarzy-
szenia pn. „Prewencja UE — 27”. Celem progra-
mu jest opracowanie 10 broszur informacyjnych 
traktujących o różnych zagrożeniach w środowisku 
pracy i sposobach zapobiegania im. Uroczyste 
podsumowanie projektu nastąpi w 2010 r. w Koszy-
cach, w czasie konferencji pn.: „Bezpieczeństwo 
i zdrowie w pracy w małych i średnich przedsię-
biorstwach”.

•	 Międzynarodowa Sieć Instytutów  
Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT)
Członkiem Międzynarodowej Sieci Instytutów 

Szkoleniowych ds. Pracy jest Ośrodek Szkolenia 
PIP we Wrocławiu. W spotkaniach Sieci, które 
odbywają się dwa razy do roku, uczestniczy dyrek-
tor Ośrodka oraz przedstawiciel Głównego Inspek-
toratu Pracy. W roku sprawozdawczym Ośrodek 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy był gospo-
darzem trzynastego spotkania Sieci. W czasie 
dwudniowej konferencji przedstawiciele między-
narodowych instytucji szkoleniowych wymieniali 
doświadczenia i poglądy dotyczące rekrutacji kadr 
inspekcyjnych oraz kształtowania ścieżki kariery 
zawodowej inspektora pracy.

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk 
i spotkania robocze wypełniły w roku sprawozdaw-
czym współpracę PIP z inspekcjami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.

Współpraca z inspekcjami  
poszczególnych krajów UE/EOG


