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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Prowadząc współpracę międzynarodową, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania i obowiązki 
wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii 
Europejskiej i organizacjach międzynarodowych zaj-
mujących się szeroko rozumianą ochroną pracy,
jak również z zapisów bilateralnych umów o współ-
pracy i wymianie informacji. Ponadto w kontaktach 
zagranicznych inspekcja pracy uwzględnia bieżące 
i długofalowe priorytety działania zgodne z polityką 
urzędu. 

1.  Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) 
– jako forum wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk inspekcyjnych przy Komisji Europejskiej –
jest inicjatorem wielu działań na rzecz ochrony pracy 
podejmowanych na szczeblu wspólnotowym.

W roku sprawozdawczym przedstawiciele kie-
rownictwa Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach SLIC:
–  54. posiedzeniu zorganizowanym w Ljubljanie 

podczas prezydencji słoweńskiej, w czasie któ-
rego dyskutowano na temat oceny ryzyka za-
wodowego w kontekście problemu starzenia się 
populacji pracowników oraz przyjęto „Rezolucję 
lizbońską”, określającą rolę Komitetu w realizacji 
Wspólnotowej Strategii BHP na lata 2007–2012. 
Zadaniem Komitetu będzie wspieranie małych 
i średnich przedsiębiorstw w stosowaniu obo-
wiązujących przepisów prawa, opracowywaniu 
metod służących identyfikacji nowych zagrożeń, 
promowaniu społecznych i ekonomicznych ko-
rzyści płynących z zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. Państwowa 
Inspekcja Pracy przedstawiła stan przygotowań 
do realizacji europejskiej kampanii informacyj-
no-kontrolnej dotyczącej transportu ręcznego 
w sektorze budowlanym i handlu detalicznym. Ko-
mitet przyjął również naszą propozycję dotyczącą 
udziału przedstawiciela PIP w spotkaniu na Malcie 
poświęconym ocenie inspekcji pracy;

–  55. posiedzeniu w Lyonie, na którym omówiono 
znaczenie partnerów społecznych w działalności 
inspekcji, szczególnie w kontekście możliwości 
wywierania wpływu na różne grupy docelowe. 
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła raport 
z postępów prac w ramach europejskiej kampa-
nii „Ręczne przemieszczanie ciężarów 2008”. 
Komitet Wyższych Inspektorów Pracy podjął 
decyzję o realizacji w 2009 r. kampanii tema-
tycznej nt. oceny ryzyka zawodowego związa-
nego z substancjami chemicznymi w miejscu 
pracy.

W ramach Komitetu swoje zadania realizowały 
grupy robocze zajmujące się wybranymi aspektami 
ochrony pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa zawo-
dowego. Specjaliści PIP uczestniczyli w działaniach, 
powołanych przez Komitet, grup roboczych ds.: 
 dyrektywy maszynowej 98/37/WE.

 Podczas marcowego spotkania uczestnicy 
z 19 krajów Unii Europejskiej dyskutowali m.in. 
na temat użytkowania żurawi i wózków widło-
wych (w tym szkolenia operatorów), nadzoru 
rynku w Finlandii dotyczącego pojazdów prze-
mysłowych, linii technologicznych używanych 
w tartakach oraz dostępu do turbin wiatrowych;

 egzekwowania prawa wspólnotowego.
 W trakcie spotkania grupy, w lutym, omówiono 

propozycję kampanii w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego związanego z zagrożeniami che-
micznymi występującymi w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (w 1 lub 2 sektorach wybra-
nych przez każde z państw). Propozycja została 
przedstawiona na posiedzeniu SLIC w Ljubljanie. 
Z kolei na październikowym spotkaniu omawiano 
m.in. kwestię wymiany inspektorów w ramach 
programu SLIC, a także przepływu informacji za 
pomocą systemu CIRCA;

 kampanii dotyczącej ręcznego przemieszczania 
ciężarów.

 W związku z powierzeniem Państwowej In-
spekcji Pracy koordynacji kampanii w 2008 r., 
przedstawiciele naszego urzędu uczestniczyli 
w spotkaniach trzech podgrup roboczych. Pod-
czas styczniowego spotkania określono zagro-
żenia w nowych branżach objętych kampanią 
i plan działań inspekcyjnych. W lutym uzgodniono 
listę materiałów promocyjnych, z wykorzystaniem 
strony internetowej i mediów. Marcowe spotkanie 
dotyczyło przygotowania pomocniczych materia-
łów szkoleniowych dla wykładowców krajowych;

 bazy wymiany informacji CIRCA.
 W październiku, w Luksemburgu, dwuosobowe 

delegacje koordynatorów krajowych odbyły szko-
lenie dotyczące obsługi administracyjnej sieci. 
Koordynatorzy mają prawo do samodzielnego 
zamieszczania pytań i odpowiedzi w bazie CIR-
CA, co powinno służyć usprawnianiu dwu-i wielo-
stronnej wymiany informacji. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Państwowa Inspekcja Pracy współuczestni-
czy w programach działań Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, włączając się 
w realizację kampanii informacyjno-prewencyjnych 
organizowanych przez Krajowy Punkt Centralny 
Agencji w Polsce, prowadzony przez Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
W 2008 r., w lutym, przedstawiciel PIP uczestniczył 
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w konferencji zamykającej kampanię „Mniej dźwigaj 
2007”. W trakcie spotkania podsumowano przebieg 
kampanii SLIC, a także omówiono zasady zapobiega-
nia zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym i aktywizo-
wania zawodowego pracowników po urazach.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Inspekcji Pracy (IALI)

W czerwcu delegacja kierownictwa PIP uczestni-
czyła w Genewie w Kongresie IALI, prezentując referat 
pt.: „Godziwa praca – wyzwania dla inspekcji pracy”, 
poświęcony szeroko rozumianej działalności promo-
cyjnej i informacyjnej polskiej inspekcji pracy skie-
rowanej do partnerów społecznych. Zgromadzenie 
Ogólne IALI przyjęło „Kodeks etyki dla inspekcji pra-
cy”, w którym uwzględniono uwagi wniesione przez 
stronę polską dotyczące podporządkowania polskiej 
inspekcji Sejmowi. Plany wydawnicze PIP przewidują 
opublikowanie polskiej wersji ww. kodeksu. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

W lipcu przedstawiciel naszego urzędu spotkał 
się z uczestnikami projektu poświęconego między-
narodowym działaniom partnerów społecznych słu-
żącym zwalczaniu handlu ludźmi. Wnioskodawcą 
projektu jest włoskie Ministerstwo Równości Szans, 
a uczestnikami: Międzynarodowa Organizacja Pracy, 
inspekcje pracy z Polski i Portugalii, rumuńska Agen-
cja Zwalczania Handlu Ludźmi oraz przedstawiciele 
organizacji z Włoch – zaangażowani w przeciwdzia-
łanie temu procederowi. Wynikiem projektu jest m.in. 
podręcznik MOP dla inspekcji pracy na temat wykry-
wania i badania przypadków pracy przymusowej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy uczestniczyła w pierwszym etapie międzyna-
rodowego projektu Sekcji Prewencji ISSA pn. „Pre-
wencja w UE-27”. Celem projektu jest przygotowanie 
broszur tematycznych dotyczących oceny ryzyka za-
wodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy brał udział 
w pracach grupy zajmującej się zagrożeniami spowo-
dowanymi hałasem w środowisku pracy, które zakoń-
czyły się opracowaniem broszury informacyjnej. Przy-
gotowano ponadto broszury nt. zagrożeń związanych 
z użytkowaniem maszyn, z czynnikami chemicznymi, 
a także ryzykiem poślizgnięcia i upadku z wysokości 
oraz z obciążeniem psychicznym w pracy.

Międzynarodowa Sieć Instytutów Szkoleniowych 

ds. Stosunków Pracy (RIIFT)

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu jest człon-
kiem Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkolenio-
wych ds. Stosunków Pracy. W spotkaniach Sieci, 

które odbywają się dwa razy do roku, uczestniczy 
dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP oraz przedstawiciel 
Głównego Inspektoratu Pracy. W roku sprawozdaw-
czym członkowie RIIFT wzięli udział w 10. spotkaniu 
w Rabacie poświęconym szkoleniu instruktorów 
w dziedzinie ochrony pracy oraz w 11. spotkaniu 
w Lizbonie, gdzie dyskutowali na temat znaczenia 
szkoleń w kształtowaniu sylwetki zawodowej inspek-
tora pracy.

2.  Udział przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Pracy w pracach komisji 
Parlamentu Europejskiego, komitetów 
i grup roboczych Komisji Europejskiej 
oraz Rady Unii Europejskiej

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, na 
wniosek instytucji krajowych – tzw. instytucji wiodą-
cych – uczestniczyli w:
 spotkaniu Grupy Krajowych Ekspertów ds. 

implementacji i funkcjonowania dyrektywy 96/
71/WE o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług. Na kwietniowym spotkaniu, 
które odbyło się w Brukseli, omówiono: zalece-
nie Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnionej 
współpracy administracyjnej, zamiar powołania 
Komitetu Wysokiego Szczebla i wprowadzenia 
nowego systemu wymiany informacji, a także 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości w sprawach związanych z transgranicznym 
świadczeniem usług;

 spotkaniach Grup Współpracy Administracyjnej 
(ADCO) ds.:
–  dyrektywy (89/686/EWG) o środkach ochrony 

indywidualnej.
 Spotkanie Grupy Roboczej Rady UE, któ-

re odbyło się w czerwcu, w Brukseli, do-
tyczyło zmian: w dyrektywie o wyrobach 
medycznych, w przewodniku po dyrektywie 
o środkach ochrony indywidualnej oraz 
w przewodniku po kategoryzacji ochron in-
dywidualnych. Również w Brukseli, na listo-
padowym spotkaniu Grupy Współpracy Ad-
ministracyjnej oraz grupy ekspertów ds. ww. 
dyrektywy omawiano m.in. klasyfikowanie 
odzieży z naszytymi paskami odblaskowymi. 
Do Komisji Europejskiej skierowano stano-
wisko dotyczące obowiązków producentów 
odzieży ochronnej w zakresie klasyfikacji 
wyrobów oraz przeprowadzenia określonej 
w dyrektywie procedury oceny zgodności;

 dyrektywy maszynowej (98/37/WE).
 Ważnym punktem programu spotkań w roku 

sprawozdawczym (w Catez na Słowenii oraz 
w Trondheim w Norwegii) było zagadnienie 
spełniania wymagań zasadniczych przez sprzęt 
i maszyny sprzedawane w domach aukcyjnych, 


