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Realizacja ustawowych zadań wyznacza kie-
runki współpracy PIP z organami władzy, urzędami 
i instytucjami, których kompetencje obejmują pro-
blematykę ochrony pracy. Uwarunkowania i zakres 
aktywności PIP dodatkowo uszczegóławiają zapisy 
porozumień zawartych przez Głównego Inspektora 
Pracy.

W zasadniczej części obszary współpracy obej-
mowały zadania ujęte w Programie działania PIP na 
2006 rok, a także inspirowane były informacjami
o stwierdzanych przypadkach nieprzestrzegania 
prawa pracy, w tym przepisów  bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

W 2006 r. PIP powiadomiła właściwe organy
i urzędy o wynikach 7013 kontroli. Inspektorzy pracy 
na wniosek zainteresowanych stron przeprowadzili 
1018 kontroli. Wspólnie z innymi organami przepro-
wadzono 408 kontroli. Szczegółowe dane liczbowe 
przedstawia tabela.

Współpraca z organami władzy

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektor Pracy 
przedkładał Marszałkowi i Wicemarszałkom, a tak-

Wyszczególnienie Kontrole wspólne

Kontrole na 

wniosek organu 

współdziałającego

Zawiadomienie

o wynikach kontroli 

przeprowadzonej 

samodzielnie przez PIP

Rok 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Organy władzy ustawodawczej 0 0 0 18 31 36 7 9 21

Organy władzy wykonawczej 48 58 76 73 68 118 164 148 230

Samorząd terytorialny 13 18 11 125 115 188 304 335 474

Najwyższa Izba Kontroli 25 1 1 22 28 13 20 11 13

Wyższy Urząd Górniczy 37 30 58 1 7 4 16 20 16

Urząd Dozoru Technicznego 8 13 113 9 7 10 1204 1302 1581

Państwowa Inspekcja 

Sanitarna
44 55 296 215 228 227 308 438 1062

Inspekcja Ochrony Środowiska 4 19 98 13 17 19 73 63 126

Państwowy nadzór budowlany 39 66 89 16 20 30 3068 3106 2860

Inspekcja Transportu 

Drogowego
1 0 3 15 12 26 50 67 54

Transportowy Nadzór 

Techniczny
0 0 0 0 0 0 6 10 5

Państwowa Straż Pożarna 30 25 295 13 17 32 286 192 249

Policja 113 140 143 192 140 146 379 274 254

Prokuratura 14 6 13 175 100 90 738 712 717

Urząd Pracy 20 33 53 37 24 54 75 81 93

Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsum.
0 0 2 1 1 0 5 6 1

ZUS 12 3 35 93 86 96 310

+488*
431

+894*
561

+1540*

Razem 408 467 1286 1018 901 1089 7013

+488*
7205

+894*
8317

+1540*

* inf. dotyczące nieprawidłowości w formularzu ZUS IWA.

Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy
oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy w latach 2004–2006

(dane liczbowe)
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że właściwym sejmowym komisjom informacje wy-
nikające z przeprowadzonych kontroli.

Podczas 9. posiedzenia plenarnego Sejmu RP, 
24 stycznia 2006 r., rozpatrzone i przyjęte zostało 
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy w 2004 roku, a w 
trakcie 28. posiedzenia, 17 listopada 2006 r. – Spra-
wozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 roku.

Główny Inspektor Pracy wraz z zastępcami 
uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Sejmo-
wych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz 
Pracy, podczas których prezentowane były infor-
macje PIP, w szczególności dotyczące:
�� skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Pań-

stwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązują-
cych przepisów prawnych;

�� przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym 
o czasie pracy kierowców;

�� skuteczności postępowań karnych wszczętych 
po zawiadomieniach prokuratury przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy w 2005 r.;

�� przestrzegania przez pracodawców przepisów 
prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzeń 
za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku 
pracy w latach 2003–2005 i w pierwszym półro-
czu 2006 r.;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy w super- i hiper-
marketach;

�� wyników kontroli przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu
płynnego i stacjach autogazu w latach 2004–2005
oraz w I półroczu 2006 r.
Ponadto Komisja do Spraw Kontroli Państwowej,

obradująca na wyjazdowym posiedzeniu w Ośrod-
ku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wro-
cławiu, rozpatrzyła:
– informację dotyczącą działalności Ośrodka 

Szkolenia w zakresie przygotowania i dosko-
nalenia kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
upowszechniania wiedzy, informacji i doradztwa 
z dziedziny ochrony pracy,

– informację PIP dotyczącą działalności prewen-
cyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w świetle przyczyn wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z warunkami środowiska pracy.

Posiedzenie odbyło się z udziałem okręgowych in-
spektorów pracy oraz właściwych merytorycznie 
dyrektorów departamentów GIP.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infra-
struktury i Komisji Pracy została rozpatrzona infor-
macja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca bez-
pieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. 

Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele 
kierownictwa PIP uczestniczyli w 77 posiedzeniach 

sejmowych komisji, podkomisji i komisji nadzwy-

czajnych rozpatrujących projekty nowelizowanych 
lub tworzonych ustaw obejmujących zagadnienia 
ochrony pracy (w szczególności – Komisji Pracy, 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Podko-
misji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawio-
nego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

W 2006 r. prowadzono współpracę z parla-

mentarzystami, w ramach właściwości terytorialnej 
okręgowych inspektoratów pracy, która koncentro-
wała się m.in. na:
�� udostępnianiu informacji o aktualnym stanie wa-

runków pracy i przestrzegania przepisów prawa 
pracy przez pracodawców;

�� przedkładaniu sprawozdań z działalności OIP
w 2005 r.;

�� przedstawianiu programu działania urzędu oraz 
zadań własnych realizowanych przez poszcze-
gólne OIP;

�� prezentowaniu bieżących problemów ochrony 
pracy podczas spotkań z udziałem parlamenta-
rzystów;

�� rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamenta-
rzystów skarg i interwencji dotyczących prze-
strzegania przepisów prawa pracy.
Główny Inspektor Pracy oraz członkowie kiero-

wnictwa urzędu uczestniczyli we wszystkich posie-
dzeniach plenarnych Rady Ochrony Pracy prezen-
tując materiały i informacje wynikające z działalności 
PIP. W szczególności dotyczyły one:
�� oceny funkcjonowania przepisów ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej w części do-
tyczącej działalności kontrolno-nadzorczej pro-
wadzonej przez organy PIP;

�� wykonywania przez pracodawców orzeczeń 
sądów pracy w latach 2003–2005;

�� warunków pracy w rolnictwie, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rol-
nych;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy w super- i hiper-
marketach;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bhp w odniesieniu do młodych pracowników,
w wieku do 26 lat.
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Główny 

Inspektor Pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy 
roczne sprawozdanie z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2005 roku.

Podczas posiedzenia plenarnego, 12 grudnia 
2006 r., Rada Ochrony Pracy rozpatrzyła i jedno-
głośnie przyjęła przedłożony projekt Programu dzia-
łania Państwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok i na 
lata 2007–2009 wraz z harmonogramem realizacji 
przewidzianych w nim zadań kontrolnych i prewen-
cyjnych.

Realizując zadania ustawowe, Główny Inspektor 
Pracy przedłożył Prezesowi Rady Ministrów Spra-
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wozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2005 r. Dokument został przekazany wszystkim 
urzędom administracji rządowej i centralnej, orga-
nom nadzoru i kontroli, a także placówkom nauko-
wo-badawczym oraz bibliotekom.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bieżą-
ce współdziałanie z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej. Zakres prowadzonej współpracy obej-
mował w szczególności: opiniowanie projektów 
aktów prawnych, przekazywanie informacji o wyni-
kach przeprowadzonych przez PIP kontroli, a także 
problematykę stosowania w praktyce przepisów
i postanowień ratyfikowanych przez Polskę Konwen-
cji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Realizując ustawowe obowiązki, okręgowi in-
spektorzy pracy przedłożyli roczne sprawozdania 
z działalności: wojewodom, marszałkom woje-

wództw, dyrektorom delegatur Najwyższej Izby 

Kontroli. Informacje zawarte w dokumentach spra-
wozdawczych były przedmiotem debat na sesjach 
sejmików lub obrad komisji sejmików.

Szeroko realizowana współpraca z organami 
władzy szczebla terenowego dotyczyła w szcze-
gólności:
– bieżących problemów w zakresie przestrzega-

nia przepisów prawa pracy w poszczególnych 
województwach,

– przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy,

– norm czasu pracy (zwłaszcza w transporcie
i handlu),

– bezpieczeństwa pracy w zakładach o najwięk-
szym nasileniu zagrożeń zawodowych,

– bezpiecznego startu zawodowego młodych pra-
cowników,

– przeprowadzania wspólnych kontroli, a także 
podejmowania przez OIP kontroli na wniosek or-
ganów administracji rządowej i samorządowej,

– kampanii informacyjnych i prewencyjnych w sfe-
rze ochrony pracy.
Współdziałanie z urzędami pracy dotyczyło m.in.

szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących 
zatrudnienia (szkolenia miały na celu przybliżenie 
zainteresowanym podstawowych praw wynikają-
cych z nawiązania stosunku pracy i omówienie 
najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości w od-
niesieniu do pracowników, w tym podejmujących 
pierwszą pracę). Przedstawiciele PIP brali udział
w „targach pracy”, organizowanych przez powiato-
we urzędy pracy, udzielając porad prawnych z za-
kresu zagadnień związanych z prawną ochroną 
stosunku pracy i udostępniając specjalnie przygo-
towane wydawnictwa (ulotki) adresowane przede 
wszystkim do absolwentów szkół.

Kontynuowano współdziałanie z wydziałami 

kontroli legalności zatrudnienia w wojewódzkich 
urzędach pracy. Współpraca obejmowała m.in.:

�� stałą wymianę informacji przydatnych przy wy-
konywaniu bieżących zadań dotyczących prze-
ciwdziałania zatrudnianiu „na czarno” bezrobot-
nych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy;

�� działalność szkoleniową;
�� informowanie właściwych organów o stwierdzo-

nych przypadkach zatrudniania cudzoziemców 
pracujących bez lub niezgodnie z posiadanym 
pozwoleniem na pracę;

�� inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych kon-
troli.
Na podkreślenie zasługuje współpraca okręgo-

wych inspektoratów pracy z wojewódzkimi komi-

sjami dialogu społecznego. Na forum komisji 
przedstawiciele PIP prezentowali informacje i wnio-
ski wynikające z kontroli zakładów zlokalizowanych 
na terenie danego województwa.

Również pozytywnie należy ocenić współpracę 
PIP z przedstawicielami samorządów powiatowych 

i gminnych. Szczególną uwagę poświęcano szko-
leniom i działaniom profilaktycznym w rolnictwie. 
W każdym OIP możliwie szeroko popularyzowane 
były apele kierowane przez Głównego Inspektora 

Pracy, dotyczące m.in. przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa pracy podczas żniw, a przede wszyst-
kim ostrzeżenia przed powierzaniem dzieciom prac 
niosących ryzyko urazów i wypadków. Wiele uwagi 
skierowano na działania zmierzające do likwidacji 
zagrożeń związanych z pracami budowlanymi.

Przedstawiciele PIP, uczestnicząc w spotkaniach 
z przedstawicielami samorządu terytorialnego, oma-
wiali wyniki kontroli i wypływające z nich wnioski
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, dla 
których organem założycielskim jest samorząd. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się seminaria i szko-
lenia nt. przepisów prawa pracy, realizowane także 
na wniosek organów samorządowych.

Współpraca z organami nadzoru
i kontroli warunków pracy

W zasadniczej części współpraca ta wyrażała 
się we wzajemnym przekazywaniu informacji, 
podejmowaniu działań interwencyjnych, wspól-
nych kontrolach przeprowadzanych w związku ze 
zgłaszanymi skargami i sygnałami wskazującymi 
na możliwość naruszania przepisów prawa pracy. 
Wymierne efekty przyniosły również wspólne przed-
sięwzięcia prewencyjne. I tak w szczególności:

Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy 
pracy informowali kierownictwo Najwyższej Izby

Kontroli oraz jej delegatury o programie i najważniej-
szych wynikach działalności PIP w 2006 r. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, organizowane były robocze 
spotkania, poświęcone problematyce prawnej inte-
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resującej oba urzędy, wymianie informacji o stanie 
przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, 
zwłaszcza o przypadkach drastycznego ich łama-
nia, a także o nieprawidłowościach dot. zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych. Na wniosek NIK 
przeprowadzano kontrole pracodawców.

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP 
współdziałali z inspektorami urzędów górniczych 

przy ustalaniu okoliczności i przyczyn śmiertelnych, 
ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. Na 
wniosek organów WUG prowadzone były kontrole, 
zarówno w kopalniach węgla kamiennego, jak i w 
podmiotach wykonujących różnorakie usługi na 
rzecz kopalń. 

W ramach współpracy z Wyższym Urzędem Gór-
niczym, w listopadzie 2006 r., zorganizowana zos-
tała narada z udziałem Głównego Inspektora Pracy, 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, okręgo-
wych inspektorów pracy, a także dyrektorów okrę-
gowych urzędów górniczych, na której omówiono 
stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w ko-
palniach. Robocze spotkania kierownictw okręgo-
wych inspektoratów pracy i okręgowych urzędów 
górniczych odbyły się m.in. w Katowicach i we Wro-
cławiu (na spotkaniach przyjęto m.in. ustalenia dot. 
wspólnych kontroli w zakładach górnictwa węglo-
wego i miedziowego oraz w zakładach pracujących 
na rzecz kopalń).

Bieżące współdziałanie z Urzędem Dozoru Tech-

nicznego polegało m.in. na przekazywaniu przez 
inspektorów pracy informacji o ujawnionych w trak-
cie kontroli naruszeniach przepisów o dozorze tech-
nicznym, w szczególności dotyczących: stanu tech-
nicznego urządzeń poddozorowych, eksploatowa-
nia przez pracodawców urządzeń – podlegających 
dozorowi technicznemu – bez zgody tego organu 
lub wbrew jego decyzji oraz obsługi i konserwacji 
urządzeń przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień. 

W ramach działań związanych z nadzorem ryn-
ku, inspektorzy dozoru technicznego przekazywali 
informacje o urządzeniach poddozorowych, które 
nie spełniały wymagań zasadniczych; inspektorzy 
pracy podejmowali w tym zakresie stosowne dzia-
łania kontrolno-nadzorcze. Wzajemnie udostępnia-
no także dane dotyczące wypadków przy pracy 
oraz wyniki badań i ekspertyz technicznych doty-
czących urządzeń poddozorowych. Kontynuowa-
no współpracę w zakresie szkoleń zawodowych; 
inspektorzy dozoru technicznego przeprowadzili 
szkolenia – w których uczestniczyli inspektorzy pra-
cy – poświęcone dyrektywom nowego podejścia dla 
urządzeń poddozorowych. W lipcu 2006 r. Główny 
Inspektor Pracy wraz z kierownictwem okręgowych 
inspektoratów pracy uczestniczył w konferencji 
zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego, 
poświęconej bezpieczeństwu eksploatacji urządzeń 
technicznych oraz współpracy z innymi organami.

Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów, przekazano plany kontroli PIP na 2006 r. dot. 
nadzoru rynku, dokumentacje z kontroli maszyn, 
urządzeń technicznych i środków ochrony indywi-
dualnej oraz roczne sprawozdanie z działalności PIP 
w 2005 r. w zakresie nadzoru rynku. Na wniosek Pre-
zesa UOKiK, inspektorzy pracy prowadzili kontrole 
zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi. 
Przedstawiciel PIP uczestniczył w bieżących pracach
powołanego przez Prezesa UOKiK Komitetu Steru-
jącego ds. Nadzoru Rynku.

Ponadto inspektorzy pracy uczestniczyli w ro-
boczych spotkaniach grup ekspertów UE w sprawie 
dyrektyw nowego podejścia (spotkania odbyły się
w Brukseli, Hadze, Luksemburgu oraz w Wiedniu). 

W sprawach wyrobów wprowadzonych do 
obrotu organa PIP współpracowały także z inspek-

cją handlową oraz z urzędami celnymi (okręgowi 
inspektorzy pracy na wnioski urzędów celnych, 
wydawali opinie dotyczące spełniania zasadniczych 
wymagań przez importowane maszyny, urządzenia 
techniczne oraz środki ochrony indywidualnej).

Państwową Inspekcję Sanitarną informowano 
o nieprawidłowościach dot. m.in.: braku badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy; niewykonania wydanych przez ten 
organ decyzji; nieprawidłowościach stwierdzonych 
w czasie kontroli zakładów opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza w zakresie wymogów sanitarnych dot. po-
mieszczeń; stosowania preparatów niebezpiecz-
nych posiadających wadliwe oznakowanie opako-
wań. Inspekcja sanitarna przekazywała organom PIP
wyniki pomiarów czynników szkodliwych, informowa-
ła o wydanych decyzjach dot. chorób zawodowych, 
o nieprawidłowościach w zakresie prac związanych 
z usuwaniem azbestu oraz innych zagrożeniach 
zawodowych w zakładach pracy.

Współpracowano także przy wydawaniu decyzji
w sprawie odstępstw od wymogów przepisów dot.
pomieszczeń stałej pracy, w szczególności w spra-
wie stosowania w pomieszczeniach wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego oraz pracy w pomieszcze-
niach usytuowanych poniżej poziomu otaczającego 
terenu.

Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną 

dotyczyło kontroli zakładów stwarzających zagro-
żenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
z udziałem niebezpiecznych substancji chemicz-
nych; kontroli stacji paliw (w tym autogazu) oraz 
zakładów, w których magazynowane były w dużych 
ilościach chemiczne substancje niebezpieczne. In-
spektorzy pracy informowali przedstawicieli tere-
nowych komend PSP o: zagrożeniach pożarowych 
stwierdzonych w zakładach pracy, braku oznakowań
dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach, niewyko-
naniu decyzji PSP w eksploatowanych budynkach, 
użytkowaniu instalacji elektrycznych w sposób za-
grażający bezpieczeństwu oraz nieprawidłowych 
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warunkach stosowania i magazynowania substan-
cji chemicznych o właściwościach żrących i łatwo-
palnych. Inspektorzy pracy i przedstawiciele PSP 
uczestniczyli, w charakterze wykładowców, w se-
minariach szkoleniowych dla pracowników, jak rów-
nież w szkoleniach dla pracodawców, na których 
omawiane były zagadnienia ochrony przeciwpoża-
rowej.

Organy PIP przekazywały Inspekcji Transpor-

tu Drogowego informacje o nieprawidłowościach 
stwierdzonych podczas kontroli firm transportowych,
dotyczące nieprzestrzegania przepisów o transpor-
cie materiałów niebezpiecznych i czasie pracy kie-
rowców. Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwra-
cali na nieprawidłowości związane z czasem pracy 
kierowców w transporcie międzynarodowym oraz 
na narastający problem nieprzestrzegania przepi-
sów o czasie pracy w małych firmach zajmujących 
się w transportem osobowym. Inspektorzy pracy 
uczestniczyli również w akcjach promocyjnych orga-
nizowanych przez inspektorów TD oraz funkcjona-
riuszy policji.

Inspekcji Ochrony Środowiska przekazywano
informacje o stwierdzonych podczas kontroli praco-
dawców zagrożeniach środowiska, w tym o zwięk-
szonej, ponadnormatywnej emisji hałasu i pyłów,
o nieprawidłowościach z zakresu gospodarki niebez-
piecznymi odpadami oraz stosowania, oznaczania 
i magazynowania substancji chemicznych, a także
o przypadkach prowadzenia przez pracodawców 
– bez wymaganego zezwolenia – działalności z za-
kresu gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.
Współpraca dotyczyła również problematyki zwią-
zanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 
Wymieniane były na bieżąco informacje o wynikach 
kontroli zakładów, w których stosowane są w pro-
cesach produkcyjnych duże ilości chemicznych 
substancji niebezpiecznych oraz o zakładach znaj-
dujących się w rejestrze podmiotów o dużym i zwięk-
szonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej.

Organa inspekcji pracy i nadzoru budowla-

nego ściśle współpracowały w ramach zadań pre-
wencyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy 
w budownictwie. Współpraca dotyczyła odbiorów 
inwestycyjnych, kontroli placów budów oraz ru-
tynowych kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych i pomieszczeń pracy. Inspektorzy PIP 
informowali organy nadzoru budowlanego o niepra-
widłowościach powstałych na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej, a także w wykonawstwie 
budowlanym; przekazywali informacje o braku okre-
sowych przeglądów stanu technicznego obiektów
i budynków, użytkowaniu obiektów budowlanych 
bez wymaganej zgody, prowadzeniu prac niebez-
piecznych związanych np. z demontażem mate-
riałów zawierających azbest z budynków miesz-

kalnych i socjalnych oraz o braku odpowiednich 
kwalifikacji osób sprawujących funkcje techniczne 
w budownictwie. Współpracowano również przy 
ustalaniu przyczyn i okoliczności katastrof budowla-
nych zaistniałych na terenie zakładów pracy.

Współpraca z innymi instytucjami
i organizacjami zajmującymi się
problematyką ochrony pracy

Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych kon-
tynuowano współpracę dot. problematyki nielegal-
nego zatrudnienia, nieodprowadzania przez praco-
dawców składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo-
łeczne, eliminacji zagrożeń wypadkowych i choro-
bowych. Wzajemnie informowano się o ujawnionych 
nieprawidłowościach, w szczególności w zakresie 
obowiązku zgłaszania rozpoczęcia działalności gos-
podarczej oraz potwierdzania na piśmie rodzaju 
umowy o pracę. Inspektorzy pracy nadal sprawdzali 
poprawność – w składanych do ZUS przez praco-
dawców formularzach ZUS IWA – informacji zawie-
rających dane dla ustalenia składki na ubezpie-
czenie wypadkowe. Organizowane były spotkania
kierownictw okręgowych inspektoratów pracy z dy-
rekcjami oddziałów ZUS, podczas których uszcze-
gółowiano zakres dalszego współdziałania. Waż-
nym elementem współpracy była wzajemna po-
moc i doradztwo przy rozwiązywaniu trudnych 
zagadnień prawnych. Ponadto przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w seminariach z zakresu prewencji 
wypadkowej organizowanych przez ZUS dla pra-
codawców.

Współdziałanie z Kasą Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, podobnie jak w latach po-
przednich, realizowane było wspólnie z sygnata-
riuszami Porozumienia w sprawie współpracy na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie. Obejmowało wspólne działania infor-
macyjno-promocyjne, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki zapobiegania wypadkom wśród 
dzieci wiejskich. Organizowane były m.in. szkolenia 
rolników oraz uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół rolniczych; pokazy bezpiecznej obsługi 
maszyn i urządzeń rolniczych; konkursy wiedzy nt. 
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych 
dla rolników i młodzieży wiejskiej oraz konkursy 
plastyczne dla uczniów. Przeprowadzano wizytacje 
prac polowych i gospodarstw rolników.

Na terenie kilku kolejnych OIP powołane zostały 
wojewódzkie komisje do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie, których zadaniem jest 
inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji 
działających w środowisku wiejskim. Odbywały się 
także spotkania okręgowych inspektorów pracy
z kierownictwami oddziałów KRUS. Inspektorzy PIP 
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zajmujący się problematyką rolniczą na bieżąco 
współpracowali ze specjalistami z oddziałów KRUS. 
Ponadto przedstawiciel PIP wziął udział w prowa-
dzonej przez KRUS akcji promocji bezpiecznych 
maszyn rolniczych oraz w pracach komisji kwalifi-
kującej maszyny i urządzenia rolnicze do nadania 
„Znaku Bezpieczeństwa KRUS”.

W ramach działań służących poprawie stanu 
bezpieczeństwa w rolnictwie, PIP współpracowała 
także z Agencją Nieruchomości Rolnych. Podob-
nie jak w latach poprzednich, organizowane były ro-
bocze spotkania poświęcone omówieniu wniosków 
wynikających z przeprowadzonych przez PIP kon-
troli. Sporym zainteresowaniem cieszyły się szko-
lenia i konkursy o tematyce bhp dla dzierżawców 
prowadzących gospodarstwa i zakłady rolne. 

Wspólnie z przedstawicielami urzędów skarbo-

wych organizowano spotkania poświęcone omó-
wieniu współpracy w zakresie prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego. Ponadto inspektorzy pracy
powiadamiali organy skarbowe o ustaleniach po-
kontrolnych w związku z wątpliwościami dot. kwestii 
podatkowych.

Współpraca z Policją dotyczyła zwalczania prze-
stępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracowni-
ka, wyjaśniania przyczyn katastrof i wypadków przy 
pracy. Przedstawiciele Policji zwracali się do PIP
o udostępnianie dokumentacji powypadkowej oraz 
wydawanie opinii dot. prowadzonych postępowań 
przygotowawczych; udostępniane były także doku-
mentacje kontrolne z zakresu m.in. legalności zatrud-
nienia oraz transportu materiałów niebezpiecznych. 
Inspektorzy PIP uczestniczyli ponadto w policyjnych 
kontrolach drogowych dotyczących przewozu osób 
w transporcie autokarowym i przewozu materiałów 
niebezpiecznych. Funkcjonariusze Policji zapew-
niali, w niezbędnych przypadkach, bezpieczeństwo 
kontrolującym inspektorom pracy i umożliwiali prze-
prowadzenie przez nich kontroli.

W roku sprawozdawczym z powodzeniem kon-
tynuowano współpracę z samorządami gospodar-

czymi, organizacjami pracodawców oraz organiza-

cjami zawodowymi. Szczególną uwagę poświęcono
upowszechnianiu przedsięwzięć wspierających sys-
temowe rozwiązania, które w dłuższej perspekty-
wie czasowej prowadzą do trwałej poprawy wa-
runków pracy, a zarazem do optymalizacji efektów 
ekonomicznych. Równolegle, organom samorzą-
dów gospodarczych i zawodowych prezentowano 
informacje o wynikach kontroli posz czególnych 
branż, szczegółowo omawiając najczęściej stwier-
dzane uchybienia. W czasie spotkań zachęcano do 
korzystania z bogatej oferty wydawnictw Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Ze Związkiem Rzemiosła Polskiego kontynuo-
wano wspólne przedsięwzięcia informacyjno – pro-
mocyjne. Inspektorzy pracy uczestniczyli w naradach 

roboczych oraz szkoleniach organizowanych dla 
rzemieślników – pracodawców. Celem tych działań
było podniesienie poziomu wiedzy właścicieli firm 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
a także promocja konkursu organizowanego przez 
PIP i ZRP nt. wiedzy o bhp dla młodych pracow-
ników zatrudnionych w rzemiośle. Przedstawiciele 
PIP przekazywali również materiały i poradniki prze-
znaczon e dla pracodawców – właścicieli małych 
przedsiębiorstw, zawierające m.in. wskazówki nt.
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, wy-
magań dla instalacji elektrycznych oraz maszyn
i urządzeń technicznych. Wspólnie z Izbą Rzemieśl-
niczą prowadzono program promocyjny Przestrze-
ganie prawa pracy w małych zakładach. 

Współdziałanie ze Związkiem Harcerstwa Pol-

skiego koncentrowało się na podejmowaniu przed-
sięwzięć promujących bezpieczną pracę w gos-
podarstwach rolnych wśród harcerzy z terenów 
wiejskich. Wspólnie przeprowadzono z sukcesem 
kilka przedsięwzięć (na obozach harcerskich –
w czasie wakacji) poświęconych tej problematyce. 
Współpracowano z komendantami Nieobozowej 
Akcji Letniej ZHP (gdzie tradycją już stało się zdo-
bywanie specjalności harcerskich czy zuchowych 
z zakresu bezpiecznego zachowania się podczas 
wakacji, na wsi podczas prac polowych, czy na dro-
gach), przeprowadzając szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. Wspólnie prowadzono 
konkurs wiedzy bhp dla dzieci i młodzieży wiejskiej 
„Bezpieczne lato”.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Pracowni-

ków Służby BHP, przekazywano jego działaczom 
najnowsze wydawnictwa szkoleniowe i prewencyj-
ne wydane przez PIP. Przeprowadzono szkolenia 
pracowników służby bhp – członków stowarzysze-
nia, m.in. w zakresie wymagań minimalnych i za-
sadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych. 
Odbywały się także spotkania przedstawicieli PIP
z przedstawicielami oddziałów stowarzyszenia, poś-
więcone omawianiu bieżących problemów z zakre-
su przestrzegania prawa pracy.

Przedstawiciele PIP współpracowali również z:
�� wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy;
�� urzędami statystycznymi;
�� ochotniczymi hufcami pracy;
�� Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych – Naczelną Organizacją Techniczną;
�� Polskim Towarzystwem Ergonomicznym;
�� Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierow-

nictwa;
�� Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysło-

wych;
�� Europejskim Stowarzyszeniem ADR (nt. proble-

matyki przewozów towarów niebezpiecznych);
�� Okręgową Izbą Radców Prawnych;
�� Regionalną Izbą Obrachunkową;
�� oraz szkołami i kościołem. 
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Udział w konferencjach i seminariach 
dot. problematyki ochrony pracy
oraz współpraca z placówkami
badawczymi i uczelniami

Na szczególne podkreślenie zasługuje uczest-
nictwo PIP w kampanii promocyjnej, zorganizowanej 
w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy pod hasłem „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start”. Krajowym koordynatorem kam-
panii organizowanej przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao był 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawicie-

le PIP uczestniczyli w odbiorach prac badawczych 
prowadzonych przez CIOP – PIB w ramach II etapu 
wieloletniego programu pn. „Dostosowanie warun-
ków pracy w Polsce do standardów UE”.

W ramach wymienionej Europejskiej Kampanii 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start” podejmo-
wane były także wspólne przedsięwzięcia z krajowy-
mi uczelniami, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w czerwcu 2006 r. zorganizowano dni otwarte dla 
młodzieży – a w listopadzie 2006 r. – seminarium 
dla studentów V roku i doktorantów pt. „Młodzi pra-
cownicy – szanse i zagrożenia”. Podobne działania 
prowadzono we współpracy z innymi uczelniami.

Wspólnie z Politechniką Białostocką, Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował 
w maju 2006 r. seminarium pn. „Forum bezpieczeń-

stwa w budownictwie”. Tematem obrad były kwa-
lifikacje osób wykonujących i nadzorujących pra-
ce budowlane oraz bezpieczeństwo pracy w bu-
downictwie, zwłaszcza przy pracach w wykopach 
i na wysokości (w tym medyczne aspekty badań 
osób pracujących na wysokości).

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 
wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przy-

rodniczym w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrod-
kiem Medyczny Pracy i Wojewódzkim Inspektora-
tem Sanitarnym w Bydgoszczy – zorganizował w lu-
tym 2006 r. konferencję naukową pn. „Ochrona 
zdrowia pracujących w narażeniu na hałas” (efektem 
konferencji było m.in. zawarcie przez pracodawców 
kilkunastu umów z Wydziałem Mechanicznym Uni-
wersytetu na prace naukowe dot. ograniczenia hała-
su na stanowiskach pracy).

W październiku 2006 r. w Instytucie Medycy-

ny Wsi w Lublinie odbyło się XIII Międzynarodo-
we Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy w Rolnictwie pt. „Wypadki w rolnictwie
– dynamika zmian w ostatniej dekadzie – 1996–
–2006”. Przedstawiciele PIP wygłosili na semina-
rium referaty dotyczące działań profilaktycznych 
służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w kon-
ferencjach naukowych – organizowanych podczas
targów i wystaw promujących zagadnienia bez-
piecznej pracy, bezpiecznej obsługi maszyn i urzą-
dzeń oraz nadzoru rynku.
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