
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

pania tematyczna pod hasłem „ Mniej dźwigaj” doty-
czyła schorzeń mięśniowo-szkieletowych.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

We wrześniu delegacja Urzędu uczestniczyła
w Düsseldorfie w Międzynarodowej Konferencji po-
święconej zagadnieniom propagowanej przez MOP 
idei „pracy godziwej” oraz zapoznała się z najnow-
szymi osiągnięciami w dziedzinie bezpieczeństwa
i zdrowia, prezentowanymi na Targach Ochrony Pra-
cy, które towarzyszyły konferencji. 

W grudniu, w Genewie przedstawiciel Głównego 
Inspektoratu Pracy uczestniczył w spotkaniu eksper-
tów, zorganizowanym przez MOP, nt. „Rola inspekto-
rów pracy w zwalczaniu handlu ludźmi i pracy przy-
musowej w Europie”. Podczas konferencji omawiano 
przepisy regulujące ww. kwestie oraz wymieniano 
doświadczenia w zakresie strategii działania i najlep-
szych praktyk związanych z kontrolą i zwalczaniem 
tych zjawisk. Ponadto delegat PIP omówił nowe kom-
petencje urzędu dotyczące pracy nielegalnej. Jed-
nym z efektów spotkania było nawiązanie roboczych 
kontaktów z brytyjskim urzędem autoryzującym dzia-
łalność pośredników pracy.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bezpieczeństwa 
Socjalnego (ISSA)

W październiku delegacja Państwowej Inspekcji 
Pracy wzięła udział w seminarium ISSA nt. bezpie-
czeństwa i zdrowia w rolnictwie. Omawiane były m.in. 
zagadnienia dot. substancji niebezpiecznych stoso-
wanych w rolnictwie i leśnictwie; bezpieczeństwa użyt-
kowania maszyn; szkoleń i doskonalenia kwalifikacji 
niezbędnych do obsługi maszyn rolniczych; a także 
zagrożeń biologicznych w sektorze rolnym.

Przedstawiciele kierownictwa PIP wzięli udział w li-
stopadowym seminarium Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Bezpieczeństwa Socjalnego dotyczącym 
Dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie bezpie-
czeństwa i zdrowia w pracy oraz jej implementacji
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsta-
wiciele PIP podzielili się doświadczeniami z realizacji 
programów informacyjno-promocyjnych dla małych
i średnich firm oraz doświadczeniami z realizacji pol-
sko-niemieckiego projektu w sektorze budownictwa 
„Budować bezpiecznie ponad granicami”. Należy do-
dać, że podczas seminarium zgłoszono przedsta-
wiciela Państwowej Inspekcji Pracy do prac grupy 
roboczej powołanej w ramach ISSA, której zadaniem 
będzie opracowanie broszur informacyjnych dla wy-
branych zagrożeń zawodowych.

Międzynarodowa Sieć Instytutów Szkoleniowych 
ds. Stosunków Pracy (RIIFT)

Na początku lutego 2007 r., w ramach spotkań 
przedstawicieli instytutów szkoleniowych, delegacja 

Ośrodka Szkoleniowego PIP i Głównego Inspekto-
ratu Pracy uczestniczyła w IX spotkaniu sieci, które 
odbyło się w Bukareszcie. Tematem spotkania było 
Wzmocnienie roli inspektorów pracy w zakresie 
prewencji oraz eliminacji zjawiska pracy nielegalnej. 
Dyskutowano także o perspektywach rozwoju sieci 
RIIFT i problemach organizacyjnych związanych z jej 
funkcjonowaniem.

2. Udział przedstawicieli Państwowej
Inspekcji Pracy w pracach komisji
Parlamentu Europejskiego, komitetów
i grup roboczych Komisji Europejskiej 
oraz Rady Unii Europejskiej

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy – na 
wniosek instytucji krajowych (tzw. instytucji wiodą-
cych) – uczestniczyli w:

spotkaniu roboczym z przedstawicielami Komisji 
Europejskiej, dotyczącym stosowania wytycznych 
KE w sprawie wdrażania dyrektywy 96/71/WE
o delegowaniu pracowników w ramach świadcze-
nia usług;
spotkaniach Grupy Krajowych Ekspertów ds. im-
plementacji dyrektywy 96/71/WE dotyczącej de-
legowania pracowników w ramach świadczenia 
usług. W 2007 r. grupa spotkała się w Brukseli 
dwukrotnie i omawiała: w kwietniu – projekt rapor-
tu KE na temat przestrzegania dyrektywy w za-
kresie środków kontroli i dostępu do informacji;
w październiku – przedstawiono komunikat Komi-
sji nt. maksymalizacji korzyści i możliwości, jakie 
stwarza delegowanie pracowników, przy jedno-
czesnym zagwarantowaniu ich ochrony;
spotkaniach Grup Współpracy Administracyjnej 
(ADCO) ds.:
– dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej 

(89/686/EWG) – omawiano m.in. bieżące pro-
blemy w zakresie nadzoru rynku, norm zhar-
monizowanych dotyczących indywidualnego 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wy-
sokości, kategoryzacji nowo wprowadzonych 
na rynek ochron indywidualnych, jak również 
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych zasad ramowych doty-
czących wprowadzania produktów do obrotu 
oraz unijną klauzulę ochronną.

– dyrektywy maszynowej (98/37/WE) – podczas 
grudniowego spotkania w Edynburgu omawia-
no procedury działania w przypadku koniecz-
ności zastosowania klauzuli bezpieczeństwa, 
zobowiązującej państwa członkowskie do pod-
jęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu 
zakazania lub ograniczenia wprowadzania na 
rynek wyrobów z oznakowaniem CE lub usu-
nięcia ich z rynku, jeżeli zagrażają one bezpie-
czeństwu lub zdrowiu ludzkiemu.




