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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.
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Czechy

W grudniu przedstawiciele kierownictw Okręgo-
wych Inspektoratów Pracy w Katowicach i Opolu 
uczestniczyli w spotkaniu partnerskich organizacji 
gospodarczych i instytucji związanych z rynkiem 
pracy w obu krajach, zorganizowanym w Konsulacie 
RP w Ostrawie. Przedstawiciele konsulatu wskazywa-
li na rosnącą liczbę polskich obywateli pracujących 
w czeskich przedsiębiorstwach; rozwiązywanie poja-
wiających się w związku z tym problemów w sferze 
ochrony pracy wymaga dobrej wymiany informacji 
między inspekcjami obu państw. 

Słowacja

W marcu delegacja Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Krakowie uczestniczyła w Piszczanach w 12 Mię-
dzynarodowej Konferencji Statyka Budowli 2007. 
Przedstawiciele PIP zaprezentowali wyniki ustaleń
z badania katastrofy budowlanej wiaduktu drogo-
wego w Stróży oraz omówili stan bezpieczeństwa 
pracy w budownictwie na przykładzie województwa 
małopolskiego.

Niemcy

W roku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Zielonej Górze kontynuował współpracę
z Biurem Ochrony Pracy Landu Brandenburgii. Pod-
czas spotkania w siedzibie Okręgu omawiano m.in. 
przygotowania do VII Forum niemiecko-polskiego 
nt. przewozu materiałów niebezpiecznych. Ponadto, 
przedstawiciel Okręgu uczestniczył w trzech między-
narodowych konferencjach polsko-niemieckich nt. 
sytuacji pracowników zatrudnionych w handlu; wa-
runków pracy w sektorze transportu oraz integracji 
pracowników niepełnosprawnych w rejonach przy-
granicznych.

*   *   *

Współpraca międzynarodowa Państwowej In-
spekcji Pracy jest wyznacznikiem przynależności na-
szego urzędu do wspólnoty europejskiej, a możli-
wość poznawania najnowszych tendencji i praktyk 
inspekcyjnych w zakresie ochrony pracy oraz wy-
miany doświadczeń w tej dziedzinie jest niezbędnym
warunkiem podnoszenia standardów bezpieczeń-
stwa i ochrony pracy.

Dążąc do zapewnienia jednakowych warunków 
pracy dla pracowników rodzimych i migracyjnych, 
szczególnie mając na uwadze dużą liczbę obywateli 
polskich podejmujących zatrudnienie za granicą, 
Państwowa Inspekcja Pracy współdziała z organami 
inspekcji innych państw członkowskich, czego prze-
jawem są m.in. coraz częściej zawierane porozumie-
nia o współpracy. 

Aktywny udział Państwowej Inspekcji Pracy w ini-
cjatywach europejskich i międzynarodowych (cze-
go najlepszym przykładem jest objęcie przewod-
nictwa europejskiej kampanii na temat ręcznego 
przemieszczania ciężarów) sprawia, że PIP cieszy
się dużym uznaniem partnerów zagranicznych i po-
strzegana jest jako wzór nowoczesnego, europej-
skiego urzędu kontroli i nadzoru nad warunkami 
pracy. 

Wypełniając swoją misję, Państwowa Inspekcja 
Pracy stara się w jak największym stopniu uwzględ-
niać wytyczne europejskiej polityki bezpieczeństwa 
i zdrowia zawodowego, które zostały odzwiercie-
dlone w nowej Strategii Komisji Europejskiej na lata 
2007–2012. 




