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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-
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-polskiego nt. przewozu towarów niebezpiecznych 
w transporcie drogowym. W VII Forum, które odbyło 
się w czerwcu, uczestniczyli przedstawiciele OIP 
Zielona Góra i OIP Poznań. Omówiono szereg zagad-
nień dotyczących m.in. zmian w przepisach o trans-
porcie towarów i ładunków niebezpiecznych, czasu 
pracy w transporcie drogowym, szkolenia kierowców, 
zabezpieczania ładunków, działań kontrolnych w tym 
zakresie w obu krajach. 

W grudniu Główny Inspektor Pracy uczestniczył 
w polsko-niemieckim spotkaniu roboczym nt. kon-
troli legalności zatrudnienia w Polsce i Niemczech, 

zorganizowanym w Izbie Celnej w Rzepinie. W czasie 
spotkania strona niemiecka omówiła przepisy, proce-
dury oraz szerokie uprawnienia kontrolne naszych 
zachodnich sąsiadów w działaniach na rzecz ograni-
czania nielegalnego zatrudnienia.

 Ukraina

W październiku delegacja OIP Lublin złożyła 
wizytę studyjną w Okręgu Wołyńskim. Celem spo-
tkania była wymiana doświadczeń w zakresie mi-
nimalizowania zagrożeń wypadkowych na placach 
budów.


