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Szkolenie kadr PIP stanowi priorytet w działa-
niach wewnątrzorganizacyjnych, mających na celu 
doskonalenie pracy urzędu.

Kształcenie pracowników – realizowane w dwóch 
podstawowych formach: aplikacji inspektorskiej 
i doskonalenia zawodowego – umożliwia zdobywanie 
i rozszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności 
i postaw niezbędnych do realizacji zadań przez po-
szczególne grupy zawodowe oraz specjalizację pra-
cowników wykonujących i nadzorujących czynności 
kontrolne.

Aplikacja inspektorska organizowana dla kan-
dydatów na inspektorów pracy w Ośrodku Szkole-
nia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, ma 
charakter naprzemiennego szkolenia teoretycznego 
z praktycznym, realizowanym w okręgowych inspek-
toratach pracy. W roku sprawozdawczym, w celu do-
stosowania zakresu i trybu przeprowadzania aplikacji 
inspektorskiej do wymogów wynikających z przepi-
sów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy, Główny Inspektor Pracy określił 
w formie zarządzenia założenia programowo-orga-
nizacyjne aplikacji inspektorskiej, regulamin organi-
zacyjno-porządkowy oraz wykaz tematów i wymiar 
godzin szkolenia aplikacyjnego.

W 2008 r. w Ośrodku Szkolenia PIP nastąpiła 
inauguracja czterech aplikacji inspektorskich, konty-
nuowano również trzy szkolenia aplikacyjne, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy wykonujący kontrolę 
legalności zatrudnienia, przejęci z urzędów woje-
wódzkich, na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy. Spośród 325 osób uczestniczących w aplika-
cjach inspektorskich, 156 osób uzyskało uprawnienia 
inspektorów pracy, po złożeniu egzaminu państwo-
wego z wynikiem pozytywnym.

Oferta szkoleniowa w zakresie doskonalenia 

zawodowego jest przygotowywana na podstawie 
rocznego planu szkoleń uwzględniającego priorytety 
działania urzędu, potrzeby zgłoszone przez jego jed-
nostki organizacyjne oraz przez pracowników. Kształ-
cenie kadr odbywa się przede wszystkim w ramach:
 szkoleń tzw. centralnych – dla przedstawicieli 

wszystkich jednostek organizacyjnych PIP (zde-
cydowana większość tych szkoleń jest organizo-
wana w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu),

 szkoleń wewnętrznych, organizowanych w okrę-
gowych inspektoratach pracy, z udziałem – w cha-
rakterze wykładowców – pracowników przeszko-
lonych uprzednio na szkoleniach centralnych,

 narad instruktażowo-szkoleniowych – ich celem 
jest w szczególności rozstrzyganie problemów 
i wątpliwości kadry inspektorskiej związanych 
z realizacją zadań przewidzianych w planach 
pracy PIP.
Zakres merytoryczny szkoleń doskonalących 

w 2008 roku był szeroki i obejmował w szczególności 
zagadnienia:

–  z obszaru prawnej ochrony pracy (np. kontrola 
legalności zatrudnienia; postępowanie w spra-
wach o wykroczenia związane z wykonywaniem 
pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz 
o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonu-
jących pracę zarobkową; europejskie prawo pra-
cy i jego wpływ na kształtowanie stosunków pracy 
cudzoziemców pracujących w Polsce i Polaków 
pracujących za granicami kraju; postępowanie 
sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, po-
stępowanie administracyjne i egzekucyjne; czas 
pracy i wynagrodzenia),

–  z obszaru bezpieczeństwa pracy (np. wdroże-
nie przepisów rozporządzenia REACH w prak-
tyce inspektorskiej; zapobieganie dolegliwoś-
ciom układu mięśniowo-szkieletowego podczas 
wykonywania prac transportowych; zasadnicze 
i minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń; 
wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
indywidualnej; metodyka kontroli na budowach 
– problematyka oceny zgodności w odniesieniu 
do maszyn i urządzeń stosowanych w budow-
nictwie; roboty drogowe na czynnych odcinkach 
dróg; zagrożenie hałasem i drganiami – metody-
ka kontroli; ocena ryzyka zawodowego),

–  z dziedziny prewencji i promocji (np. narzędzia 
komunikacji społecznej w działalności PIP, ewalu-
acja działań o charakterze prewencyjnym poświę-
conych poprawie bezpieczeństwa i warunków 
pracy),

–  inne (finanse publiczne; zamówienia publiczne; 
konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem; 
zapobieganie i reagowanie na zagrożenie prze-
mocą i przemoc; zagadnienia informatyczne).
W okresie sprawozdawczym w szkoleniach 

organizowanych centralnie (głównie w Ośrodku 
Szkolenia PIP) wzięło udział około 1,2 tys. osób. Zde-
cydowaną większość uczestników stanowili pracow-
nicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne. 
Przeszkolono ponadto rzeczników prasowych, infor-
matyków, głównych księgowych, pracowników pro-
wadzących sprawy kadrowe, osoby odpowiedzialne 
za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego, a także pracowników zajmujących 
się postępowaniem egzekucyjnym i rejestrujących 
układy zbiorowe. W ramach szkoleń wewnętrznych 
przeszkolono w jednostkach organizacyjnych PIP 
około 2 tys. osób.

Dla pracowników wykonujących i nadzorujących 
czynności kontrolne, ubiegających się o tytuł spe-
cjalisty lub głównego specjalisty, zorganizowano 
szkolenia doskonalące połączone z możliwością 

odbycia specjalizacji. Tematyka ww. szkoleń obej-
mowała zagadnienia dotyczące bhp w gospodarce 
leśnej, badania wypadków przy pracy oraz Karty Na-
uczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. W 2008 r. tytuł specjalisty lub głównego 
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Szkolenia organizowane przez OSPIP dla pod-

miotów gospodarczych i osób fizycznych zgroma-
dziły łącznie 2 596 uczestników. Były one adreso-
wane w szczególności do służb bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz innych osób wykonujących 
zadania tej służby, pracowników kadr i służb per-
sonalnych, a także pracodawców i innych osób 
kierujących pracownikami. 

specjalisty uzyskało, w wyniku pozytywnego zdania 
egzaminu, 25 osób, uczestniczących w szkoleniach 
specjalizacyjnych w 2007 roku. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń, 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała współ-

pracę przy ich organizacji (m.in. w zakresie doboru 
wykładowców i ustalania programów) z instytutami 
naukowo-badawczymi, w szczególności z Central-
nym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Insty-
tutem Badawczym, wyższymi uczelniami oraz innymi 
organami, w tym z Inspekcją Transportu Drogowego, 
Strażą Graniczną, Urzędem Dozoru Technicznego. 
I tak np. w kwietniu 2008 roku 50 inspektorów pra-
cy uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu dla 
urzędników i pracowników administracji państwowej 
oraz lekarzy, zorganizowanym w Instytucie Medycyny 
Pracy w Łodzi, w ramach realizacji prowadzonego 
przez Ministerstwo Gospodarki projektu Transition 
Facility „Wzmocnienie wprowadzania w życie prawo-
dawstwa UE odnoszącego się do azbestu i materia-
łów zawierających azbest”. 

Stosowano również sprawdzone rozwiązania 
polegające na uwzględnianiu w programach szko-
leń – zajęć praktycznych, w tym wizyt w zakładach 
pracy i na placach budów oraz zapewnianiu udziału 
w szkoleniach, w charakterze wykładowców, przed-
stawicieli firm specjalizujących się w dostarczaniu 
produktów i usług służących bezpieczeństwu pracy 
pracowników.

Podobnie jak w latach poprzednich, na bieżąco 
monitorowano jakość szkoleń organizowanych cen-
tralnie w Ośrodku Szkolenia PIP. Ankiety, wypełniane 
anonimowo przez uczestników szkoleń, potwierdziły 
zarówno trafność doboru tematów oraz wykładow-
ców, jak i dużą przydatność materiałów szkolenio-
wych. Zdecydowana większość szkoleń została 
oceniona dobrze i bardzo dobrze.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-

cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, jako 
placówka szkoleniowa PIP, realizuje w szczególności 
przedsięwzięcia dydaktyczne na rzecz pracowników 
urzędu. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zor-
ganizował 7 aplikacji inspektorskich oraz 56 szkoleń 
doskonalących kadrę PIP. 

W działalności dydaktycznej Ośrodka Szkolenia 
PIP istotną rolę odgrywa organizacja szkoleń dla part-

nerów społecznych. W 2008 roku przeprowadzono 
7 szkoleń dla nowo wybranych społecznych inspek-
torów pracy i 1 szkolenie specjalistyczne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie uczestniczy-
ło w nich 195 społecznych inspektorów pracy.

W ramach współdziałania z wyższymi uczelnia-
mi (Politechniką Wrocławską, Dolnośląską Szkołą 
Wyższą) Ośrodek Szkolenia PIP prowadził w okre-
sie sprawozdawczym V i VI edycję studiów pody-

plomowych: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
w systemach człowiek – środowisko, w której uczest-
niczyły 124 osoby oraz I, II i III edycję Studiów licen-
cjackich na kierunku: Pedagogika, o specjalności: 
Edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i higiena pracy. 
W czerwcu 2008 roku 60 pierwszych absolwentów 
tych studiów uzyskało tytuły licencjatów.

W różnorodnej ofercie szkoleniowej Ośrodka 
Szkolenia PIP w 2008 roku, wyróżnić należy między 
innymi:
–  szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadze-

nia prac przy użyciu materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego poza gór-
nictwem,

–  kursy kwalifikacyjne realizowane według progra-
mu zatwierdzonego przez Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej, adresowane do 
osób pragnących uzyskać kwalifikacje inspekto-
rów ochrony przeciwpożarowej,

–  szkolenie dla rzeczoznawców do spraw bez-
pieczeństwa i higieny pracy (przeprowadzono 
1 szkolenie kwalifikacyjne i 3 szkolenia okre-
sowe),

–  seminaria tematyczne: w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy (dotyczące głównie minimalnych wy-
magań dla maszyn) oraz prawnej ochrony pracy 
(czasu pracy kierowców, wynagrodzenia za pracę 
i ubezpieczeń społecznych).
Znaczącą rolę w działalności Ośrodka Szkolenia 

PIP, oprócz realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, 
odgrywają działania służące popularyzacji ochrony 

pracy. Polegają one w szczególności na: prowa-
dzeniu działalności wydawniczej, udziale w targach 
poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, organizowaniu konferencji, semi-
nariów i innych spotkań oraz na współpracy z insty-
tucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 
szeroko rozumianą problematyką ochrony pracy.

W ramach działalności wydawniczej wydano 
w 2008 roku w wersji książkowej 4 pozycje: Urlopy 
wypoczynkowe; Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc-
jalnych; Egzekucja administracyjna prowadzona 
przez organy Państwowej Inspekcji Pracy; Wypadki 
przy pracy i choroby zawodowe. Wybrane przepisy 
prawne. Oferta wydawnicza Ośrodka Szkolenia PIP 
zawiera ogółem 30 pozycji książkowych, kilka pozycji 
w formie zeszytów dydaktycznych i 4 filmy DVD.

Wzorem lat ubiegłych, przedstawiciele Ośrodka 

Szkolenia PIP uczestniczyli w targach międzynaro-
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dowych: Budownictwa – „BUDMA”, Mechanizacji 
Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY 2008”, Ochrony 
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO – 2008” 
oraz Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„POLAGRA-FARM 2008”. Na targach prezentowano 
szeroką ofertę szkoleniową i wydawniczą; ponadto 
przedstawiciele OSPIP współuczestniczyli w organi-
zacji seminariów (np. seminarium „Bezpieczeństwo 
w budownictwie” na Targach „BUDMA”, w którym 
udział wzięło ok. 100 osób).

W roku sprawozdawczym w Ośrodku Szkolenia 
PIP zorganizowano kilka prestiżowych konferencji 

(poświęconych w szczególności zagadnieniom 
bezpieczeństwa pracy w energetyce krajowej, bez-
pieczeństwu pracy pracowników migrujących, zwal-
czaniu nielegalnego zatrudnienia oraz nielegalnej 
pracy, wpływu środowiska społecznego na zdrowie 
pracowników), w których udział wzięli: przedstawi-
ciele związków zawodowych, pracodawców, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, goście zagraniczni z portu-
galskiej, norweskiej i angielskiej inspekcji pracy oraz 
reprezentanci urzędów i instytucji zajmujących się 
zwalczaniem nielegalnego zatrudnienia.

W 2008 roku odbyło się również cykliczne spo-

tkanie „Otwarte drzwi OSPIP”, w którym uczest-
niczyli studenci Politechniki Wrocławskiej. Była to 
doskonała okazja do zaprezentowania historii i doko-
nań Ośrodka Szkolenia PIP, roli i zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz praw i obowiązków osób podej-
mujących pierwszą pracę.

W ramach współpracy z instytucjami zagra-

nicznymi zajmującymi się szeroko rozumianą pro-
blematyką ochrony pracy, przedstawiciele Ośrodka 

Szkolenia PIP oraz kierownictwa PIP uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach zorganizowanych przez Mię-
dzynarodową Sieć Instytutów Szkoleniowych ds. Sto-
sunków Pracy (RIIFT), a także w spotkaniu, którego 
gospodarzem był Instytut Francuski, poświęconemu 
warunkom pracy osób delegowanych do pracy na 
terytorium innego państwa.

*   *   *

W 2008 r. kontynuowane były prace związane 

z informatyzacją PIP. Obejmowały one:
 dalszą rozbudowę sieci teleinformatycznej PIP 

oraz poprawę bezpieczeństwa dostępu do jej 
zasobów;

 przystosowywanie urzędu do obsługi dokumen-
tów w formie elektronicznej (w tym w zakresie 
wdrożenia podpisu elektronicznego);

 opracowanie nowego, zintegrowanego oprogra-
mowania dla inspektora pracy;

 modernizację zasobów sprzętu komputerowego 
oraz zakupy oprogramowania;

 szkolenia informatyczne.
Jednym z ważniejszych zadań były prace nad 

stworzeniem nowego oprogramowania, przezna-
czonego dla inspektora pracy – narzędzia wspoma-
gającego działalność kontrolno-nadzorczą, a jed-
nocześnie umożliwiającego łatwiejsze i pełniejsze 
zbieranie danych m.in. poprzez pełną integrację 
funkcjonujących wcześniej rozwiązań informatycz-
nych. Projekt realizowany jest we własnym zakre-
sie – przez pracowników PIP. Przewidywane zakoń-
czenie – jesień 2009.


