
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

3. Współpraca z inspekcjami
poszczególnych krajów UE 

Kontynuując rozpoczęty w 2006 r. cykl wizyt 
studyjnych w europejskich urzędach zajmujących 
się problematyką legalności zatrudnienia, delegacja 
Państwowej Inspekcji Pracy przebywała w styczniu 
2007 r. w Madrycie. Wizyta miała na celu rozpozna-
nie zasad organizacji, zakresu kompetencji i strategii 
działania hiszpańskiej inspekcji pracy w obszarze 
kontroli legalności zatrudnienia, przed przejęciem 
przez nasz urząd podobnych obowiązków (wraz
z wejściem w życie nowej ustawy o Państwowej In-
spekcji Pracy).

W ramach przygotowań do realizacji kampanii 
nt. ręcznego przemieszczania ciężarów, delegacja 
przedstawicieli PIP zapoznała się z doświadczeniami 
brytyjskiej inspekcji pracy dotyczącymi planowania 
i realizacji dużych kampanii tematycznych w zakre-
sie obciążeń mięśniowo-szkieletowych. Spotkanie za-
owocowało min. organizacją w marcu w OSPIP we 
Wrocławiu seminarium szkoleniowego dla inspekto-
rów pracy biorących udział w realizacji kampanii kra-
jowej. W seminarium, w charakterze wykładowców, 
uczestniczyło dwóch inspektorów brytyjskich, którzy 
przedstawili praktyczne narzędzia do oceny ryzyka 
zawodowego związanego z ręcznym przemieszcza-
niem ciężarów. 

W lutym delegacja kierownictwa Państwowej In-
spekcji Pracy złożyła wizytę w litewskiej inspekcji 
pracy. W trakcie spotkania przedyskutowano szcze-
góły współpracy obu urzędów w 2007 roku. Delega-
cja PIP złożyła także wizytę w litewskim Parlamencie, 
podczas której zapoznano przewodniczącego Komi-
sji Spraw Socjalnych i Pracy ze statusem prawnym
i podległością Państwowej Inspekcji Pracy, zakre-
sem uprawnień i obowiązków inspektorów w Polsce, 
a także nowymi zadaniami urzędu. W lipcu gościliś-
my delegację inspekcji litewskiej, której przedstawio-
no osiągnięcia PIP w obszarze działalności informa-
cyjno-promocyjnej.

W marcu przedstawiciele PIP złożyli wizytę na 
Słowacji, zapoznając się z doświadczeniami i proce-
durami stosowanymi przez słowacką inspekcję pra-
cy. Przedstawiono m.in. słowackie rozwiązania w za-
kresie kontroli legalności zatrudnienia (np. dostęp 
inspektorów do bazy danych pracowników ubezpie-
czonych, ogólnodostępny rejestr osób fizycznych 
i prawnych naruszających przedmiotowe przepisy) 
oraz egzekwowania prawa w tej dziedzinie (np. kary 
finansowe; wykluczenia z udziału w przetargach i po-
mocy finansowej z budżetu państwa na 5 lat). Gospo-
darze zainteresowani byli działalnością prewencyjną
i promocyjną PIP – wyrażając chęć rewizyty. 

W czerwcu, podczas spotkania kierownictwa GIP 
z delegacją czeskiej inspekcji pracy, omówiono pro-
blematykę związaną ze skargami polskich pracowni-
ków zatrudnianych w Republice Czeskiej. Spotkanie 

zakończyło się deklaracją wzajemnego informowania 
się o pracownikach migrujących oraz monitorowania 
działalności agencji pracy tymczasowej. 

W czerwcu PIP przyjęła delegację ekspertów
z Federalnych Służb Publicznych ds. Zabezpieczenia 
Socjalnego oraz Federalnych Służb Publicznych ds. 
Zatrudnienia w Belgii. Celem wizyty było przygoto-
wanie porozumienia w sprawie wymiany informacji 
na temat pracowników delegowanych w ramach 
świadczenia usług – zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
– między Państwową Inspekcją Pracy i belgijskimi 
służbami inspekcyjnymi.

Również w czerwcu, na zaproszenie belgijskich 
służb inspekcyjnych, delegacja Państwowej Inspekcji 
Pracy wzięła udział w Europejskim Kongresie do-
tyczącym problematyki niezadeklarowanego zatrud-
nienia. Podczas kongresu prelegenci z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej omawiali charakter tego
zjawiska, sposoby jego szacowania oraz prezento-
wali metody działań poszczególnych państw człon-
kowskich na rzecz ograniczania zatrudnienia niezade-
klarowanego.

W październiku 2007 r. pomiędzy PIP a belgijskimi 
służbami kontrolno-nadzorczymi podpisane zostało 
porozumienie dotyczące współpracy i wzajemnej wy-
miany informacji na temat pracowników delegowa-
nych w ramach świadczenia usług. Efektem podpi-
sania porozumienia, poza zacieśnieniem współpracy 
w ramach instytucji łącznikowych, mają być również 
wspólne projekty na rzecz ochrony pracy.

W ramach prezydencji portugalskiej w drugiej 
połowie roku zorganizowano wspólną wizytę dele-
gacji MPiPS oraz PIP w siedzibie Ministerstwa Pracy 
i Solidarności Społecznej w Lizbonie. Podczas spot-
kania z Inspektorem Generalnym portugalskiej ins-
pekcji pracy podsumowano dotychczasową współ-
pracę obu urzędów, przedstawiono wyniki działań 
kontrolnych podjętych przez PIP wobec sieci su-
permarketów „Biedronka” należącej do portugalskie-
go pracodawcy, a także omówiono plany współpracy 
na najbliższe lata. W ramach przygotowań do nad-
zorowania dużych inwestycji budowlanych zapla-
nowanych w Polsce przed EURO 2012, Państwowa 
Inspekcja Pracy zainteresowana była poznaniem 
praktycznych doświadczeń, jakie nabyła inspekcja 
portugalska w związku z finałami europejskich mi-
strzostw w piłce nożnej w 2004 r. Z tego względu, 
w grudniu 2007 roku grupa inspektorów pracy udała 
się do Portugalii z wizytą roboczą, w czasie której 
zorganizowano spotkania z udziałem portugalskich 
inspektorów pracy odpowiedzialnych za nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa przy 
budowie stadionów piłkarskich.

We wrześniu, w Hadze, odbyło się coroczne 
spotkanie poświęcone ocenie współpracy polsko-
-holenderskiej, w ramach instytucji łącznikowej ds. 
Dyrektywy 96/71/WE. Podczas wizyty zapoznano się 
z problematyką nielegalnego zatrudnienia w Holandii 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

oraz związanymi z tym doświadczeniami i procedura-
mi stosowanymi przez holenderską inspekcję pracy. 
Ponadto, w związku z przejęciem przez Państwową 
Inspekcję Pracy koordynacji kampanii SLIC dotyczą-
cej ręcznego przemieszczania ciężarów, holenderska 
inspekcja pracy odpowiedzialna za przewodniczenie 
kampanii w 2007 roku podzieliła się wieloma cennymi 
doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami w tym 
zakresie.

Na zaproszenie Dyrektora Generalnego urzędu 
włoskiej inspekcji pracy, z oficjalną wizytą w Rzymie 
przebywała delegacja kierownictwa PIP. Wizyta mia-
ła na celu poznanie strategii i metod działania włos-
kiej inspekcji pracy w zakresie kontroli i walki z pracą 
nielegalną. Rozmawiając o perspektywach dalszej 
współpracy, szefowie obu urzędów wskazali na 
potrzebę podpisania porozumienia formalizującego 
współpracę dwustronną.

4. Współpraca z inspekcjami państw
spoza UE

W kwietniu, w Głównym Inspektoracie Pracy oraz 
w OSPIP we Wrocławiu gościła delegacja Republi-
ki Serbskiej. Nasi goście zapoznali się z prawnym 
usytuowaniem inspekcji pracy w Polsce, jej strukturą 
i kompetencjami, a także zagadnieniami dot. współ-
pracy z partnerami społecznymi oraz z działalnością 
Ośrodka Szkoleniowego PIP we Wrocławiu.

We wrześniu, w Warszawie, z oficjalną wizytą 
przebywała delegacja norweskiego Urzędu ds. Śro-
dowiska Pracy. Wizyta poświęcona była prezentacji 
zasad działania polskiej i norweskiej inspekcji pracy 
oraz omówieniu współdziałania na rzecz zapewnienia 
jednakowych standardów pracy dla pracowników 
polskich oddelegowanych lub podejmujących za-
trudnienie w Norwegii. Wizytę zakończyło podpisa-
nie porozumienia w sprawie wymiany informacji nt. 
pracowników delegowanych w ramach świadczenia 
usług. Norwegia jest trzecim obok Holandii i Belgii 
krajem, z którym podpisano podobne porozumienie.

Natomiast w listopadzie, w Głównym Inspektora-
cie Pracy przyjęto delegację Administracji Państwo-
wej ds. Bezpieczeństwa Pracy z Chińskiej Republi-
ki Ludowej. Tematem rozmów były: bezpieczeństwo 
pracy i prewencja wypadkowa w sektorze górnictwa 
podziemnego, szkolenia dla kandydatów na inspek-
torów pracy oraz wstępne i okresowe szkolenia bhp 
dla pracowników.

5. Udział w międzynarodowych
konferencjach i seminariach

W lutym przedstawiciel PIP uczestniczył w Ostra-
wie w Międzynarodowej Konferencji na temat ochro-
ny infrastruktury krytycznej, prezentując referat doty-

czący działań OIP w Katowicach w zakresie ochrony 
pracy w sektorze energetyki zawodowej.

Udział w marcowej konferencji w Dortmundzie, 
poświęconej wdrażaniu art. 7 Dyrektywy Ramowej
w małych i średnich przedsiębiorstwach, pozwo-
lił delegacji Urzędu na zapoznanie się z punktem 
widzenia przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz 
praktycznymi przykładami zastosowania przepisów 
dyrektywy w państwach członkowskich.

Przedstawiciel inspekcji wziął udział w VIII. Eu-
ropejskim seminarium na temat środków ochrony 
indywidualnej, zorganizowanym w Saariselkä w Fin-
landii, na którym omawiano funkcjonowanie systemu 
oceny zgodności, wyniki badań dotyczące stoso-
wania i skuteczności różnych ochron. Nasz delegat 
przedstawił referat na temat organizacji systemu oce-
ny zgodności w Polsce i roli Inspekcji Pracy w nadzo-
rze rynku środków ochrony indywidualnej.

Podczas spotkania we francuskim Krajowym In-
stytucie Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego 
(INTEFP) w Lyonie, przedstawiciele polskiej inspekcji 
i Ośrodka Szkolenia PIP wzięli udział w dyskusji na te-
mat roli europejskich inspekcji pracy w kształtowaniu 
nowych standardów prowadzenia dialogu społecz-
nego w Unii Europejskiej.

Przedstawiciele inspekcji uczestniczyli również –
w zorganizowanym w Lille – I Europejskim Forum 
poświęconym likwidacji (ograniczeniu) zagrożeń ha-
łasem w miejscu pracy. Zaprezentowano rozwiązania 
w tym zakresie dla przemysłu i biur (jak np. materiały 
dźwiękochłonne, systemy wyciszające, indywidualne 
środki ochrony przed hałasem).

Natomiast w październiku delegacja PIP wzięła 
udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
-Technicznej w Jałcie, poświęconej problemom bez-
pieczeństwa pracy w przemyśle.

6. Współpraca regionalna

Litwa

W sierpniu miała miejsce wizyta studyjna przed-
stawicieli inspekcji litewskiej w OIP Białystok, poświę-
cona zagadnieniom bhp w leśnictwie. Wrześniowa 
wizyta studyjna w OIP Gdańsk dotyczyła kontroli 
prac w portach i przy budowie statków. Z kolei paź-
dziernikowa wizyta delegacji litewskiej w OIP Olsztyn 
dotyczyła kontroli stanu bhp w budownictwie.

Ponadto PIP oddelegowała, na seminaria szkole-
niowe zorganizowane przez inspekcję litewską w ra-
mach projektu unijnego, swoich specjalistów z okręgo-
wych inspektorów pracy, którzy przedstawili referaty 
o tematyce zgodnej z oczekiwaniami strony litewskiej, 
dotyczące: wybuchu w zakładzie produkcji betonu 
komórkowego; zapobiegania zagrożeniom w zakła-
dach chemicznych; wyników kontroli stanu bhp w za-
kładach wydobycia kopalin pospolitych; prewencji 
ryzyka zawodowego w branży tekstylnej.




