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stwowej Straży Pożarnej prowadzili wspólne szkolenia 
dla pracodawców, na których omawiane były zagad-
nienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoża-
rowej.

Stosownie do zawartego porozumienia, przed-
stawiciele PIP informowali organy Inspekcji Transpor-

tu Drogowego o nieprawidłowościach stwierdzonych 
podczas kontroli firm transportowych, w szczególno-
ści dotyczących nieprzestrzegania przepisów o trans-
porcie materiałów niebezpiecznych (ADR), przepisów 
o czasie pracy kierowców oraz o nieprawidłowościach 
związanych z kwalifikacjami zawodowymi kierowców. 
Inspektorzy pracy uczestniczyli również w okreso-
wych akcjach promocyjnych, organizowanych przez 
inspektorów ITD oraz funkcjonariuszy Policji na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa na drogach publicznych. 
Zgodnie z ustaleniami kierownictw obu urzędów, 
przyjętymi w 2008 r. w związku z wdrażaniem Krajowej 
Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu pracy, 
przerw i odpoczynku kierowców, inspektorzy PIP 
w 2009 r. w szerszym niż dotychczas zakresie kon-
trolować będą problematykę czasu pracy kierowców. 
Kontrole odbywać się będą w bazach transportowych 
u pracodawców.

Współpraca PIP z Inspekcją Ochrony Środo-

wiska dotyczyła w szczególności zakładów stwa-
rzających duże zagrożenia dla środowiska, w tym 
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej. Współpracowano także 
w zakresie eliminacji emitowanego przez urządzenia 
produkcyjne ponadnormatywnego hałasu i pyłów 
oraz gospodarki niebezpiecznymi chemicznymi 
odpadami. Inspektorzy pracy informowali o przy-
padkach prowadzenia – bez wymaganego zezwo-
lenia – działalności z zakresu gospodarki odpadami 
i wodno-ściekowej oraz o nieprawidłowościach zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 
Informowano się także o wynikach kontroli zakła-
dów, w których stosowane są duże ilości chemicz-
nych substancji niebezpiecznych. Prowadzone były 
wspólne kontrole tych zakładów. Przedstawiciel PIP 
– w ramach ww. Chemicznego Forum Współpracy 
Organów dotyczącego nowej polityki chemicznej 
– przeprowadził szkolenia dla wojewódzkich inspek-
torów ochrony środowiska nt. regulacji REACH. 

Współpraca z terenowymi urzędami nadzoru 

budowlanego prowadzona była zarówno podczas 
dokonywania odbiorów inwestycyjnych, kontroli 
placów budów, jak i rutynowych kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych i pomiesz-
czeń pracy. Większość pism, które wysyłano do 
organów nadzoru budowlanego zawierała informacje 
o wniesieniu uwag lub sprzeciwu (bądź o ich bra-
ku) w związku z przekazywaniem do użytkowania no-
wo wybudowanych lub przebudowanych zakładów 

pracy. Pozostałe dotyczyły innych nieprawidłowo-
ści – związanych z bieżącą eksploatacją obiektów 
budowlanych – stanowiących naruszenie przepisów 
Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 
Dotyczyły one m.in. zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego – bez decyzji właściwego 
organu nadzoru budowlanego, barier architektonicz-
nych w budynkach użyteczności publicznej, braku: 
książek obiektu budowlanego, przeglądów stanu 
technicznego, pomiarów sprawdzających prawidło-
wość działania instalacji elektrycznej i wentylacyj-
nej, a także braku odpowiednich kwalifikacji osób 
sprawujących funkcje techniczne w budownictwie. 
Współpracowano również przy ustalaniu przyczyn 
i okoliczności katastrof budowlanych zaistniałych na 
terenie zakładów pracy.

3.  Współpraca z innymi instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się 
problematyką ochrony pracy

W 2008 r. kontynuowano współpracę z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wspólnych 
inicjatyw i działań prewencyjnych podejmowanych 
dla przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu, eli-
minacji zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz 
obniżania poziomu ryzyka zawodowego w procesach 
pracy. Współpraca ta polegała w szczególności 
na wzajemnym przekazywaniu informacji o niepra-
widłowościach stwierdzonych podczas kontroli.
W pismach kierowanych do ZUS informowano 
przede wszystkim o niedopełnieniu obowiązku zgło-
szenia pracowników do ubezpieczenia społecznego, 
naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie 
oraz na Fundusz Pracy, a także zaniżaniu podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Pisma 
kierowane przez ZUS do PIP podejmowały głównie 
sprawy dot. ustalenia, czy charakter pracy osób 
zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych 
nosi cechy stosunku pracy. Inspektorzy PIP podczas
kontroli sprawdzali także poprawność informacji 
składanych do ZUS przez pracodawców, na formu-
larzach ZUS IWA – zawierających dane dla ustalenia 
składki na ubezpieczenie wypadkowe; w przypad-
kach stwierdzenia nieprawidłowych danych informo-
wano ZUS. Prowadzono także wspólne kontrole.

Wspólne działania z Kasą Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, obejmowały zwłaszcza: szkolenia 
z zakresu problematyki bhp dla rolników oraz uczniów 
szkół o profilu rolniczym, szkół podstawowych i gimna-
zjów położonych na terenach wiejskich; wizytacje prac 
żniwnych; organizację wystaw i pokazów promujących 
nowoczesne, bezpieczne maszyny i sprzęt rolniczy 
podczas imprez o charakterze masowym; organizację 
konkursów z zakresu znajomości problematyki bhp dla 
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rolników, uczniów szkół rolniczych, podstawowych i 
gimnazjów; prowadzenie wspólnych stoisk promocyj-
nych na organizowanych imprezach masowych. Nie-
które z tych działań realizowano także przy współpracy 
wojewódzkich komisji do spraw bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie. Utrzymywane były stałe robocze 
kontakty pomiędzy inspektorami pracy zajmującymi 
się problematyką rolnictwa, a specjalistami z zakresu 
prewencji wypadkowej KRUS.

Przedstawiciel PIP uczestniczył w prowadzonych 
przez KRUS pracach komisji kwalifikującej maszyny 
i urządzenia rolnicze do oznaczenia „Znakiem Bez-
pieczeństwa KRUS” oraz w akcjach informacyjno-
promocyjnych dotyczących użytkowania bezpiecz-
nych maszyn i urządzeń rolniczych. 

W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 

Rolnych oraz ze Związkiem Zawodowym Pracow-

ników Rolnictwa, przedstawiciele PIP uczestniczyli 
w organizacji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” adresowanego do dzierżawców prowadzą-
cych gospodarstwa rolne.

Współpraca z urzędami pracy polegała przede 
wszystkim na uzyskiwaniu od urzędów informacji 
o pozostawaniu pracowników w rejestrze osób bez-
robotnych poszukujących pracy, w związku z prowa-
dzonymi przez inspektorów pracy kontrolami dot. 
zagadnień legalności zatrudnienia; informowaniu 
urzędów pracy o nieprawidłowościach stwierdzo-
nych podczas kontroli, szczególnie o podjęciu pracy 
zarobkowej przez osoby pozostające w rejestrze 
bezrobotnych osób poszukujących pracy bez za-
wiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu pracy 
oraz o niepowiadomieniu właściwego urzędu przez 
pracodawcę o zatrudnieniu osób posiadających sta-
tus bezrobotnego. Inspektorzy pracy przeprowadzali 
kontrole na wniosek urzędów pracy, utrzymywali ro-
bocze kontakty z ich przedstawicielami oraz uczest-
niczyli w organizowanych przez urzędy imprezach 
– prowadząc stoiska informacyjne oraz udzielając 
porad prawnych. Przeprowadzono także kilka wspól-
nych kontroli.

Współpraca z Policją dotyczyła zwłaszcza zwal-
czania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, wyjaśniania przyczyn wypadków przy 
pracy oraz problematyki legalności zatrudnienia. 
Funkcjonariusze Policji zapewniali, w niezbędnych 
przypadkach, bezpieczeństwo kontrolującym inspek-
torom pracy. Inspektorzy pracy na wniosek Policji 
przeprowadzali kontrole zakładów pracy.

Od kilku lat dobrze układa się współpraca nie-
których okręgowych inspektoratów pracy z woje-

wódzkimi ośrodkami medycyny pracy polegająca na
szybkim przekazie informacji o nieprawidłowościach
i podjętych w związku z tym działaniach oraz wspólnie 
prowadzonych akcjach informacyjno-prewencyjnych, 
a także narad i konferencji (np. konferencje poś-
więcone szeroko rozumianej profilaktyce zdrowot-
nej pracowników oraz aktywizacji zawodowej osób 

starszych). Wielokrotnie miały też miejsce spotkania 
przedstawicieli i kierownictw obu instytucji.

Na podkreślenie zasługuje również udział 
przedstawicieli PIP w konferencjach, seminariach, 
szkoleniach, spotkaniach, targach i konkursach po-
święconych różnorodnym aspektom ochrony pracy, 
organizowanych m.in. przez: Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Pracowników Służby BHP; Kuratorium 
Oświaty; Związek Rzemiosła Polskiego; Federację 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną 
Organizację Techniczną; Ochotnicze Hufce Pracy; 
ośrodki doradztwa rolniczego; Kościół.

Prowadzono także kontrole na wniosek m.in. 
urzędów skarbowych, urzędów celnych i straży gra-
nicznej.

4.  Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział 
w konferencjach i seminariach 
dot. problematyki ochrony pracy

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w kampanii 
informacyjno-promocyjnej pt. „Mniej dźwigaj – krę-
gosłup masz tylko jeden”, organizowanej – w ramach 
Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy – w jednostkach handlowych oraz na placach 
budów. Krajowym koordynatorem tej kampanii, orga-
nizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, był Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
W ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej 

na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego – adresowa-
nej do przedstawicieli sektora budowlanego – we 
wrześniu 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja 
nt. „Praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodo-
wego przy robotach budowlanych”. Konferencja 
została zorganizowana z inicjatywy Ogólnopolskie-

go Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 
przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
– Państwowego Instytutu Badawczego i Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele 
PIP uczestniczyli w odbiorach prac naukowo-badaw-
czych prowadzonych przez pracowników CIOP–PIB 
i innych ośrodków naukowo-badawczych – w ra-
mach III etapu wieloletniego programu krajowego 
pn. „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do 
standardów UE”.

W maju 2008 r. odbyła się w Krakowie, zorgani-
zowana przez Katedrę Prawa i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogólnopolska Kon-
ferencja „Informowanie i konsultacja pracowników 
w prawie polskim w drugą rocznicę uchwalenia 
ustawy”. Zgromadziła ona około 180 osób z grona 
wymienionej uczelni, pracodawców, przedstawicieli 
organów nadzoru. W trakcie konferencji czynny był 
punkt informacyjny PIP, w którym można było otrzy-


