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– podobnie jak w latach ubiegłych – na narastający 
problem nieprzestrzegania czasu pracy w małych 
firmach zajmujących się transportem osobowym i to-
warowym. Inspektorzy pracy uczestniczyli również 
w akcjach promocyjnych służących zwiększaniu 
bezpieczeństwa na drogach, organizowanych przez 
inspektorów TD oraz funkcjonariuszy Policji. 

Współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska 
dotyczyło zakładów stwarzających duże zagrożenia 
środowiska, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Współpra-
cowano także w zakresie eliminacji ponadnormatywnej 
emisji hałasu i pyłów do środowiska, gospodarki nie-
bezpiecznymi odpadami oraz stosowania, oznaczania 
i magazynowania substancji chemicznych. Inspek-
torzy pracy informowali o przypadkach prowadzenia 
przez pracodawców – bez wymaganego zezwolenia 
– działalności z zakresu gospodarki odpadami i wod-
no-ściekowej oraz o nieprawidłowościach związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W ra-
mach współpracy wymieniane były na bieżąco in-
formacje o wynikach kontroli zakładów, w których 
stosowane są w procesach produkcyjnych duże ilości 
chemicznych substancji niebezpiecznych, prowadzo-
ne były także wspólne kontrole tych zakładów. 

Realizując zapisy porozumienia między Głównym 
Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, inspektorzy obu urzędów prowadzili 
wspólne kontrole na placach budów oraz kontrole 
stanu technicznego obiektów budowlanych i po-
mieszczeń pracy. Inspektorzy pracy informowali or-
gany nadzoru budowlanego o nieprawidłowościach 
powstałych na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej i wykonawstwa budowlanego; przekazy-
wali także informacje dot. braku okresowych przeglą-
dów stanu technicznego obiektów i budynków, użyt-
kowania obiektów budowlanych bez wymaganej zgo-
dy, prowadzenia prac niebezpiecznych związanych 
np. z demontażem materiałów zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i socjalnych, a także 
o braku odpowiednich kwalifikacji osób sprawują-
cych funkcje techniczne w budownictwie. 

3. Współpraca z innymi instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się 
problematyką ochrony pracy

W 2007 roku współpraca ta koncentrowała się 
szczególnie na:
– bieżącej wymianie informacji na temat kontroli 

i stwierdzonych w ich trakcie nieprawidłowości; 
– organizowaniu spotkań roboczych poświęconych 

podsumowaniu dotychczasowej działalności oraz 
zaplanowaniu dalszych wspólnych działań kon-
trolnych i prewencyjno-promocyjnych;

– współorganizowaniu szkoleń i konkursów dla 
pracodawców, młodzieży i uczniów szkół, a także 

różnych grup zawodowych, w ramach działalno-
ści prewencyjnej PIP;

– organizowaniu szkoleń doskonalących dla pra-
cowników PIP oraz współpracujących instytucji. 
I tak np.:
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecz-

nych polegała na przekazywaniu informacji o nie-
prawidłowościach stwierdzonych w kontrolowanych 
zakładach, w szczególności w zakresie niedopełnie-
nia obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej 
oraz potwierdzenia na piśmie rodzaju stosunku 
prawnego łączącego strony. Prowadzono także 
kontrole wspólne. W pismach kierowanych do ZUS 
dominowały kwestie zgłaszania pracowników do 
ubezpieczenia społecznego, naliczania i przekazywa-
nia składek na Fundusz Pracy oraz odprowadzania 
składek i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego. We wnioskach kierowanych przez ZUS 
do PIP przeważały natomiast sprawy dot. ustalenia, 
czy charakter pracy osób zatrudnionych w ramach 
umów cywilnoprawnych nosi w istocie cechy sto-
sunku pracy. W trakcie kontroli zakładów inspektorzy 
pracy sprawdzali poprawność informacji składanych 
do ZUS – przez pracodawców, na formularzach ZUS 
IWA – zawierających dane dla ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. Należy podkreślić, że 
w związku z nowymi zadaniami nastąpiła intensyfika-
cja współpracy obu organów.

Kontynuowano wspólne działania z Kasą Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z kie-
runkami określonymi w obowiązującym porozumie-
niu w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Współ-
praca obejmowała działania informacyjno-pro-
mocyjne, a szczególnie: wspólne szkolenia i konkur-
sy dla rolników, młodzieży szkół rolniczych i dzieci 
w szkołach wiejskich; wizytacje prac polowych i żniw-
nych, organizowanie stoisk informacyjno-promocyj-
nych na imprezach masowych, gdzie udzielano porad 
i informacji w zakresie bhp i świadczeń KRUS. Przed-
stawiciel PIP uczestniczył w prowadzonych przez 
KRUS akcjach informacyjno-propagandowych doty-
czących użytkowania bezpiecznych maszyn i urzą-
dzeń rolniczych oraz w pracach komisji kwalifikującej 
te maszyny i urządzenia do oznaczenia Znakiem Bez-
pieczeństwa KRUS.

Wieloletnia wspólna działalność w zakresie 
promocji zasad bezpiecznej pracy owocuje zmniej-
szeniem ogólnej liczby wypadków wśród rolników 
indywidualnych.

W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 
Rolnych przedstawiciele PIP uczestniczyli m.in. w or-
ganizacji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne” adresowanego do dzierżawców prowadzących 
gospodarstwa rolne.

Współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego 
skupiona była przede wszystkim na:
– wspólnych działaniach prewencyjno-promocyj-

nych adresowanych do małych i średnich firm;
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– szkoleniach dla pracodawców; 
– organizacji konkursu „Pracodawca – organizator 

pracy bezpiecznej” oraz konkursu nt. wiedzy z za-
kresu bhp dla pracowników młodocianych zatrud-
nionych w rzemiośle;

– realizacji programu „Dyplom Państwowej Inspek-
cji Pracy” i promowaniu korzyści płynących dla 
pracodawców z tytułu jego posiadania.
Pracownicy PIP przeprowadzili wiele szkoleń 

dla zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego 
pracodawców. W trakcie tych szkoleń przekazywano 
materiały promocyjne, broszury i ulotki propagujące 
wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym bhp. 

Wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 
przeprowadzono w okresie wakacyjnym (na obozach 
harcerskich i w ramach tzw. Nieobozowej Akcji Let-
niej), szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
na wsi (prelekcje i pogadanki; zorganizowanie stoiska 
informacyjno-promocyjnego PIP podczas Światowe-
go Zlotu ZHP). 

Współpraca PIP z Policją dotyczyła zwłaszcza 
wyjaśniania przyczyn wypadków śmiertelnych, pro-
blematyki legalności zatrudnienia, a także niepra-
widłowości związanych z transportem materiałów 
niebezpiecznych. Funkcjonariusze Policji zapewniali, 
w niezbędnych przypadkach, bezpieczeństwo kon-
trolującym inspektorom pracy, umożliwiając przepro-
wadzenie przez nich kontroli. 

Na podkreślenie zasługuje również udział przed-
stawicieli PIP w spotkaniach, targach, szkoleniach 
i konkursach, poświęconych różnorodnym aspektom 
ochrony pracy, organizowanych m.in. przez:

Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
– Naczelną Organizację Techniczną;
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych;
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służ-
by BHP;
urzędy pracy;
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
Kuratorium Oświaty;
ochotnicze hufce pracy;
regionalne izby przemysłowo-handlowe;
Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu;
szkoły i kościół. 
Rozwijano również robocze kontakty m.in. z: urzę-

dami skarbowymi, Polskim Towarzystwem Ergono-
micznym, Polskim Towarzystwem Higienistów Prze-
mysłowych, Europejskim Stowarzyszeniem ADR. 

4. Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział w konferencjach 
i seminariach dot. problematyki 
ochrony pracy 

Podobnie jak w latach poprzednich, szereg 
przedsięwzięć prewencyjnych realizowano wspólnie 

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwo-
wym Instytutem Badawczym. Należy tu w szczegól-
ności wymienić udział PIP w kampanii informacyjno-
-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przeciąże-
niom układu mięśniowo-szkieletowego, realizowanej 
pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a koordynowa-
nej w skali kraju przez CIOP-PIB. Z Instytutem współ-
pracowano także m.in. przy realizacji programu edu-
kacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, adresowanego 
do szkół ponadgimnazjalnych (szczegółowe informa-
cje dot. ww. działań zawarte są w rozdziale VII ).

Specjaliści PIP uczestniczyli w roku sprawozdaw-
czym także w realizacji projektu „Europejska sieć 
edukacyjno-szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy – ENETOSH” prowadzo-
nego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Cel 
projektu to promocja jakości edukacji w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także 
wypracowanie jednolitych kryteriów doboru wykła-
dowców i szkoleniowców, które obowiązywałyby 
w krajach UE.

W październiku 2007 r. w Instytucie Medycyny 
Wsi w Lublinie odbyło się XIV Międzynarodowe 
Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie pt.: Stres w pracy i życiu rolni-
ka – jego skutki zdrowotne”. Przedstawiciele PIP 
zaprezentowali na seminarium referaty dotyczące 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu zawodowego oraz mobbingu 
w miejscu pracy. 

W ramach Europejskiej Kampanii „Młodzi pra-
cownicy – bezpieczny start” podejmowane były tak-
że wspólne przedsięwzięcia z krajowymi uczelniami, 
m. in. z Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Politechniką Krakowską, Akademią 
Rolniczą w Szczecinie. Przedstawiciele PIP uczest-
niczyli w otwartych seminariach dla studentów oraz 
doktorantów; w trakcie seminariów prowadzone były 
stoiska informacyjne inspekcji. Efektem działań PIP 
było m.in. wprowadzenie od 2007 r. na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie dodatkowego przedmio-
tu obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 
wspólnie z kierownictwem Politechniki Białostockiej 
zorganizował w maju 2007 r. seminarium pn. „Forum 
bezpieczeństwa w budownictwie”. Tematem obrad 
były zagadnienia dotyczące zadań i obowiązków 
uczestników procesu inwestycyjnego, bezpiecznej 
eksploatacji maszyn budowlanych oraz warunków 
zdrowotnych operatorów maszyn budowlanych. 

W październiku 2007 r. przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji 
„Ochrona człowieka w morskim środowisku pracy”, 
zorganizowanej przez Akademię Rolniczą w Szczeci-
nie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 
na której omówili problematykę nadzoru nad warun-
kami pracy marynarzy. 




