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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 
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i zdrowie zawodowe”, w której uczestniczył przed-
stawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Strona polska 
zaprezentowała strategię oraz przykłady działań pre-
wencyjnych PIP w kontekście zmian zachodzących 
na rynku pracy. Ponadto dyskutowano o problematy-
ce dot. bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych, 
a także o systemach zarządzania bhp. 

W październiku, w Hamburgu, odbyła się kon-
ferencja międzynarodowa pn. „Forum państw bał-

tyckich. Strategie bhp i dobre praktyki”, której celem 
była wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych 
przykładów tworzenia strategii krajowych w obsza-
rze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Podczas 
konferencji przedstawiciel naszego urzędu wygłosił 
referat o strategii prewencyjnej Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

Również w październiku Główny Inspektor Pracy 
wziął udział w międzynarodowej konferencji w Mar-
sylii pod hasłem: „Walka z nielegalnym zatrudnie-

niem”. Spotkanie, zorganizowane pod patronatem 
prezydencji francuskiej, było kontynuacją inicjatyw 
podjętych w związku z rezolucją Rady Europejskiej 
z 20 października 2003 r., dotyczącą przekształca-
nia różnych form pracy niezadeklarowanej w legal-
ne zatrudnienie i koniecznością wzmożenia działań 
zwalczających pracę nielegalną na obszarze Unii 
Europejskiej. Wspólna debata i wymiana doświad-
czeń poszczególnych inspekcji w czasie dwudnio-
wej konferencji pozwoliły sprecyzować podobieństwa 
i różnice pomiędzy organizacją, kompetencjami i za-
daniami służb inspekcyjnych w państwach członkow-
skich reprezentowanych podczas konferencji.

W listopadzie przedstawiciel PIP uczestniczył 
w miejscowości Strbske Pleso na Słowacji w mię-
dzynarodowej konferencji pn. „Nowe trendy w zakre-

sie zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego”, pod pa-
tronatem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z Bilbao. Celem konferencji było 
zaprezentowanie nowych tendencji, procedur pre-
wencyjnych i przykładów dobrych praktyk w obszarze 
bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Przedstawi-
ciel PIP wygłosił referat nt. prewencji jako narzędzia 
kształtowania kultury bezpieczeństwa.

W tym samym miesiącu przedstawiciele kie-
rownictwa PIP wzięli udział w konferencji w Rydze 
pt. „Jakość pracy – jakość życia. Rola inspekcji we 

wdrażaniu strategii europejskich i krajowych”, słu-
żącej wymianie informacji i dobrych praktyk. Uczestni-
cząc w panelu dotyczącym stosunków pracy, przed-
stawiciel naszego urzędu wygłosił referat na temat 
roli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wymiany 
informacji o warunkach zatrudnienia pracowników 
delegowanych.

W grudniu, w Państwowym Instytucie Zatrudnie-
nia, Pracy i Szkolenia Zawodowego we Francji odbyło 
się 5. Biennale Inspekcji Pracy pn.: „Międzynarodowe

świadczenie usług i warunki pracy pracowników 

delegowanych”, z udziałem trójstronnych delegacji 

z 4 państw członkowskich – Polski, Portugalii, Repu-
bliki Czeskiej i Szwecji. Stronę polską reprezentowali 
przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizacji pra-
codawców oraz związków zawodowych. Najważniej-
szym celem spotkania była wymiana doświadczeń za-
wodowych między służbami inspekcji pracy odnośnie 
kontroli międzynarodowego świadczenia usług oraz 
warunków pracy pracowników delegowanych. 

5.  Współpraca regionalna

 Litwa

W Wilnie, w maju, odbyła się wizyta studyjna 
przedstawicieli OIP Olsztyn, poświęcona zagadnie-
niom stosowania środków ochrony indywidualnej
i informowania pracowników o zagrożeniach zawo-
dowych w przemyśle ceramicznym. Poruszono tak-
że problemy związane z metodyką zapobiegania 
wypadkom i chorobom zawodowym. Strony wyraziły 
zainteresowanie ścisłą współpracą w zakresie kontro-
li legalności zatrudnienia.

W czerwcu delegacja OIP Białystok przebywała 
z wizytą studyjną w okręgu Mariampol i Alytus. 
Program spotkania uwzględniał zapoznanie się 
z działalnością wybranego przedsiębiorstwa budow-
nictwa drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji tego rodzaju pracy), a także omówienie 
problematyki dot. funkcjonowania zakładowych służb 
bhp. Strony dostrzegają potrzebę współpracy, by po-
prawić stan przestrzegania przepisów bhp na budo-
wach i usprawnić bezpośrednią wymianę informacji 
między okręgami.

W tym samym miesiącu delegacja OIP Gdańsk 
udała się z rewizytą do okręgu w Kłajpedzie, któ-
rego gospodarze umożliwili obejrzenie stoczni 
i stanowisk pracy przy budowie statków, wizytę 
w przedsiębiorstwach zajmujących się przeładun-
kiem w portach oraz w zakładzie przetwórstwa ropy 
naftowej. Za wspólne zadanie uznano problematykę 
związaną z zatrudnianiem cudzoziemców i migracją 
zarobkową.

 Słowacja

W kwietniu delegacja OIP Kraków uczestniczyła 
w Żylinie w spotkaniu poświęconym problematyce 
legalności zatrudnienia i planowanym wspólnym kon-
trolom w tym zakresie na obszarach przygranicznych 
obu państw.

W grudniu delegacja OIP Katowice uczestniczyła 
w roboczym spotkaniu w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Nitrze, w czasie którego ustalono zasady 
współpracy przygranicznej.

 Niemcy

W styczniu podczas spotkania w Cottbus oma-
wiano m.in. przygotowania do VII Forum niemiecko-


