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umiejscowionych w tzw. strefie bezcłowej na ob-
szarze Unii Europejskiej. Omawiano także kwestie 
bezpieczeństwa maszyn użytkowanych na rynku 
wspólnotowym, w tym m.in. bezpieczeństwa tur-
bin wiatrowych, maszyn rolniczych, podnośników 
teleskopowych i miniładowarek.

3.  Współpraca z inspekcjami 
poszczególnych krajów UE 

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała współpracę z inspekcjami państw członkow-
skich Unii Europejskiej, która zaowocowała podpisa-
niem porozumień, wymianą doświadczeń i wieloma 
spotkaniami roboczymi.

W lutym dyrektor generalny inspekcji pracy Re-

publiki Słowackiej wraz z kilkuosobową delegacją 
złożył wizytę w Głównym Inspektoracie Pracy w War-
szawie. Goście zainteresowani byli głównie: działal-
nością prewencyjną i promocyjną PIP, kampaniami 
informacyjno-edukacyjnymi kierowanymi do partne-
rów społecznych, tematyką legalności zatrudnienia, 
rolą PIP jako instytucji łącznikowej ds. wymiany in-
formacji o warunkach zatrudnienia pracowników de-
legowanych, zasadami gromadzenia i przetwarzania 
danych o działaniach kontrolno-nadzorczych urzędu 
oraz szkoleniami z zakresu bhp dla pracowników.

Podczas wizyty podpisano porozumienie o współ-
pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia zawo-
dowego oraz ochrony pracy. Przewiduje ono m.in. 
rozwijanie współdziałania urzędów w zakresie wymia-
ny ekspertów, doświadczeń i informacji na temat prak-
tycznych możliwości wdrażania dyrektyw wspólnoto-
wych w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy, organizacji szkoleń międzynarodowych.

W lutym delegacja PIP złożyła wizytę w irlandzkim 

urzędzie inspekcji pracy (HSA), poświęconą wymianie 
doświadczeń w obszarze działalności prewencyjnej 
skierowanej do sektora rolnego. Strony przedstawiły 
obowiązujące w ich krajach regulacje prawne i zasa-
dy dotyczące bhp w rolnictwie oraz omówiły rolę pań-
stwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w tym 
sektorze. W trakcie spotkania delegacja PIP zapozna-
ła się z projektem wspólnej inicjatywy prewencyjnej 
HSA i Ośrodka Badawczego Teagasc oraz zwiedziła 
gospodarstwo hodowli zwierząt.

W marcu kierownictwo PIP złożyło wizytę francu-

skiej inspekcji pracy oraz Międzyministerialnej Dele-
gaturze do Walki z Pracą Nielegalną w Ministerstwie 
Pracy, Spójności Społecznej i Polityki Mieszkaniowej. 
Celem wizyty było poznanie struktury i działalności 
francuskiej inspekcji oraz omówienie możliwości pod-
pisania porozumienia dot. w szczególności wymiany 
informacji o pracownikach delegowanych oraz kon-
troli legalności zatrudnienia. 

W kwietniu, w ramach realizacji porozumienia 
z inspekcją belgijską w zakresie współpracy i wy-

miany informacji o pracownikach delegowanych, 
podpisanego w październiku 2007 r., przedstawi-
ciele PIP odbyli roboczą wizytę w Ministerstwie 
Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w Bru-
kseli. Spotkanie miało na celu: poznanie działal-
ności prewencyjnej belgijskiej inspekcji, szczegól-
nie w sektorze budowlanym, problematyki kontroli 
w zakładach zatrudniających cudzoziemców, a tak-
że szczegółowe przedstawienie zasad działania 
elektronicznych systemów gromadzenia i wymiany 
informacji o pracodawcach i pracownikach zatrud-
nionych na terenie Belgii.

W maju delegacja kierownictwa Urzędu Bezpie-

czeństwa i Zdrowia Zawodowego (HSE) zapoznała 
się w Głównym Inspektoracie Pracy z zadaniami PIP 
i pracą poszczególnych departamentów. Przedsta-
wiciele brytyjskiej inspekcji przedstawili strukturę 
organizacyjną i podstawowe zadania swojego urzę-
du, a także przekazali list intencyjny wskazujący na 
potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi 
instytucjami. 

W czerwcu, na zaproszenie dyrektora general-
nego norweskiej inspekcji pracy, z oficjalną wizytą 
w Trondheim przebywała delegacja kierownictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy. Wizyta odbyła się 
w ramach podpisanego w Warszawie, we wrześniu 
2007 r., porozumienia o współpracy i wymianie in-
formacji pomiędzy obiema inspekcjami. Tematyka 
spotkania koncentrowała się głównie na kwestiach 
związanych z warunkami zatrudniania obcokrajow-
ców, w tym pracowników z Polski. Najczęściej spo-
tykane w tym zakresie nieprawidłowości polegały na 
niewypłacaniu wynagrodzenia za pracę w nadgodzi-
nach oraz pobieraniu zawyżonych, w stosunku do 
obowiązujących standardów, opłat za zakwatero-
wanie w bardzo skromnych warunkach. Delegacja 
spotkała się z polskimi pracownikami zatrudnionymi 
w sektorze budowlanym.

Również w czerwcu przedstawiciele inspektoratu 
z Oslo przebywali z roboczą wizytą w OIP Kraków. 
W czasie spotkania omówiono strukturę i zadania 
naszego urzędu oraz najważniejsze problemy ochro-
ny pracy, a w szczególności warunki bhp i najczęst-
sze nieprawidłowości występujące w budownictwie. 
Ponadto strona norweska przedstawiła założenia 
swojego projektu w zakresie przeciwdziałania dum-
pingowi socjalnemu. 

We wrześniu, w ramach programu wymiany 

inspektorów, który jest finansowany przez Komisję 
Europejską, na wniosek strony brytyjskiej polski 
inspektor przebywał z dwutygodniową wizytą w urzę-
dzie brytyjskiej inspekcji pracy. Najważniejszy cel 
wizyty polegał na nawiązaniu roboczych kontaktów 
z pracownikami z Polski oraz pomocy im w uzyska-
niu dostępu do odpowiednich kursów z zakresu bhp, 
pozwalających na podjęcie pracy na budowach. 
Inspekcje zadeklarowały kontynuowanie wymiany 
inspektorów.
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W tym samym miesiącu, w siedzibie Głównego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy 
a Urzędem ds. Warunków Pracy (ACT) w Lizbonie, 
dotyczące współpracy i wzajemnej wymiany informa-
cji; ma ono służyć zacieśnieniu współdziałania obu 
inspekcji w egzekwowaniu m.in. przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego.

Również we wrześniu Państwowa Inspekcja Pra-
cy zorganizowała dwudniowe międzynarodowe 

seminarium nt. dużych inwestycji budowlanych 

i bezpieczeństwa pracowników migrujących, które 
odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 
Seminarium stanowiło okazję do dyskusji i wymia-
ny doświadczeń przedstawicieli Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, Portugalii i Polski w zakresie bhp na budo-
wach i walki z nielegalnym zatrudnieniem. Uczestnicy 
seminarium odwiedzili również plac budowy aparta-
mentowca i wzięli udział w konferencji prasowej.

Ponadto we wrześniu specjaliści PIP uczestni-
czyli w spotkaniu ekspertów zorganizowanym 
przez brytyjską inspekcję pracy. Spotkanie poświę-
cone było egzekwowaniu przepisów rozporządzenia 
REACH (w sprawie obowiązkowej rejestracji substan-
cji i preparatów chemicznych przez pracodawców) 
oraz przygotowaniu kadry inspektorskiej w tym za-
kresie.

Październikowa wizyta delegacji PIP w Wielkiej 
Brytanii dotyczyła przede wszystkim zadań i funkcjo-
nowania Laboratorium ds. BHP działającego na rzecz 

HSE. Polscy specjaliści zapoznali się z założeniami 
sprawowanego przez inspekcję brytyjską nadzoru 
nad zakładami, które nie są objęte przepisami Dyrek-
tywy Seveso. 

W ramach realizacji porozumienia polsko-bel-
gijskiego, Główny Inspektorat Pracy gościł w grud-
niu delegację belgijskich służb inspekcyjnych. Wizyta 
poświęcona była problematyce legalności zatrud-
nienia w sektorze budowlanym. Przedstawiciele bel-

gijskiego Ministerstwa Zatrudnienia, Pracy i Dialogu 

Społecznego oraz Ministerstwa ds. Zabezpieczenia 

Społecznego odwiedzili Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie, a także towarzyszyli inspektorowi pracy 
w czasie kontroli na jednym z warszawskich placów 
budowy.

4.  Udział w międzynarodowych 
konferencjach i seminariach

W marcu przedstawiciel PIP uczestniczył w Hadze 
w kursie szkoleniowym nt. „Niezawodność czło-

wieka a zarządzanie bezpieczeństwem”. Program 
kursu umożliwiał poznanie technik oceny ryzyka 
związanego z ograniczaniem błędów ludzkich i zarzą-
dzaniem bezpieczeństwem pracy oraz praktycznych 
narzędzi i metod w zakresie eliminacji błędów ludz-
kich w procesach pracy.

W kwietniu dwaj przedstawiciele Sekcji Nadzoru 
ds. Górnictwa z OIP Katowice uczestniczyli w Austrii 
i w Niemczech w szkoleniu nt. „Wybrane przykłady 

profilaktyki bhp i ochrony środowiska w zakładach 

górniczych Europy Zachodniej”. Uczestnicy poznali 
zasady profilaktyki zagrożeń i ochrony środowiska 
w czynnych zakładach górniczych oraz podczas 
poeksploatacyjnego wykorzystywania wyrobisk gór-
niczych; zasady organizacji służb ratownictwa górni-
czego w UE i organizacji państwowego nadzoru gór-
niczego, a także najnowsze rozwiązania techniczne 
dotyczące sprzętu bhp i ratowniczego. Delegaci prze-
kazali zdobytą wiedzę inspektorom pracy z Krajowej 
Sekcji Górnictwa Podziemnego w celu wykorzystania 
jej w praktyce kontrolnej inspektorów pracy.

Także w kwietniu przedstawiciel urzędu uczest-
niczył w Budapeszcie w konferencji poświęconej 
zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia imigrantów 

w rozszerzonej UE. Raporty krajowe (m.in. Węgier, 
Rumunii, Belgii, Irlandii i Polski) dowodzą, że zwalcza-
nie nielegalnego zatrudnienia wymaga zaangażowa-
nia organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
partnerów społecznych, organizacji pożytku publicz-
nego i instytucji egzekwowania prawa. Zgodzono 
się, że inspekcje pracy powinny stosować nie tylko 
sankcje, ale także oddziaływać prewencyjnie i edu-
kacyjnie. 

Podczas kwietniowej konferencji w ramach 

Międzynarodowych Targów „Sawo” w Poznaniu 
oraz w trakcie warsztatów w OS PIP we Wrocławiu, 
zorganizowanych dla koordynatorów kampanii „Mniej 
dźwigaj 2008” – przedstawiciele holenderskiej i bry-
tyjskiej inspekcji pracy podzielili się swoimi bogatymi 
doświadczeniami i najlepszymi praktykami w ograni-
czaniu obciążeń i zagrożeń dla układu mięśniowo-
szkieletowego spowodowanych ręcznym przemiesz-
czaniem ciężarów.

W maju, na wniosek Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, przedstawiciel PIP wziął udział 
(w Berlinie) w posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy 
konsultacyjnej ds. transgranicznego przepływu pra-
cowników. Tematyka spotkania dotyczyła realizacji 
umowy międzyrządowej o delegowaniu pracowni-

ków do wykonania umów o dzieło, zmiany przepisów 
i procedur regulujących działalność polskich przed-
siębiorstw w Niemczech, sprawdzania poświadczeń 
E-101, wymiany informacji z ZUS. 

W czerwcu ekspert PIP uczestniczył w konferencji 
w Niemczech poświęconej sytuacji polskich przed-

siębiorców na rynkach europejskich; przedstawiciel 
inspekcji omówił współpracę PIP z urzędami państw 
UE nadzorującymi warunki pracy i zatrudnienia 
pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem Nie-
miec; omawiając sytuację polskich przedsiębiorców, 
akcentowano kwestie podatkowe, ubezpieczeniowe 
i z zakresu legalności zatrudnienia.

W tym samym miesiącu w Ostrawie odbyła się 
międzynarodowa konferencja nt. „Bezpieczeństwo 


