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Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy
z partnerami zagranicznymi w zasadniczej części 
obejmowało realizację zobowiązań wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej oraz organiza-
cjach zajmujących się problematyką bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników. 

�� Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC)

Aktywność na forum SLIC stanowi dla urzędu 
priorytet, ze względu na rolę Komitetu w realizacji 
strategii wspólnotowej dotyczącej zdrowia i bezpie-
czeństwa pracy.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyli (w listopadzie) w 51. posiedzeniu Ko-
mitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Helsinkach, 
poświęconym poznaniu roli i zadań specjalistów
ds. zdrowia w wybranych krajach członkowskich. 

Podczas posiedzenia plenarnego, Komitet do-
konał przeglądu i oceny efektów prac poszczegól-
nych grup roboczych. 

Specjaliści z PIP uczestniczyli w pracach dzie-
więciu spośród osiemnastu grup powołanych przez 
Komitet – ds.:
– dyrektywy maszynowej 98/37/EC (przedmio-

tem szczególnego zainteresowania grupy była 
problematyka bezpieczeństwa robót wykony-
wanych na wysokości, przy użyciu koszy do 
transportu osób), 

– egzekwowania prawa wspólnotowego (efek-
tem pracy grupy było wprowadzenie systemu 
wymiany informacji w ramach wewnętrznej sieci 
internetowej CIRCA, dostępnej dla przedstawi-
cieli wszystkich inspekcji pracy oraz przygo-
towanie obszernego raportu nt. zewnętrznych 
służb bhp),

– przemocy wobec inspektorów pracy wykonu-
jących obowiązki służbowe (określono ogólne 
zasady zapobiegania aktom przemocy i włącze-
nia tego kryterium do oceny ryzyka zawodowe-
go inspektorów pracy),

– kampanii dotyczącej ręcznego przemieszcza-

nia ciężarów (przygotowano założenia ogólno-
europejskiej kampanii na 2007 r. oraz  podręcz-
niki dotyczące ergonomii prac przy dźwiganiu 
ciężarów w placówkach służby zdrowia i branży 
transportowej),

– wspólnotowej strategii bhp na lata 2007–2012 
(opracowano propozycje, które po przyjęciu 
przez SLIC zostały skierowane do KE),

– kampanii „azbestowej” oraz podręcznika do-
brych praktyk – 2 grupy (podsumowano prze-
bieg i efekty kampanii w 2006 r.), 

– oceny fińskiej inspekcji pracy (grupa opracowa-
ła raport końcowy), 

– kampanii w budownictwie (podsumowano prze-
bieg i efekty kampanii w 2005 r.).

W 2006 roku Państwowa Inspekcja Pracy za-
kończyła realizację kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej, dofinansowanej z funduszy UE, nt.
„Promocja standardów bezpieczeństwa pracy

w budownictwie”. Było to jedno z najpoważniej-
szych przedsięwzięć adresowanych do praco-
dawców i związków zawodowych z ww. sektora, 
charakteryzującego się najwyższymi wskaźnika-
mi wypadkowości. Polska inspekcja pracy, podob-
nie jak inspekcje nowych krajów członkowskich,
została zobligowana  przez SLIC do przeprowa-
dzenia w 2005 r. kampanii wg unijnych wytycznych, 
której finałem była konferencja w Ośrodku Szko-
lenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 
(kwiecień 2006 r.), podsumowująca jej przebieg
i efekty.

W obradach uczestniczyli członkowie Rady 
Ochrony Pracy, parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz województwa oraz organizacji pracodaw-
ców i związków zawodowych. Swoimi doświad-
czeniami z przebiegu i rezultatów analogicznej 
kampanii podzielili się przedstawiciele kierownictw 
inspekcji z Czech, Litwy, Łotwy i Bułgarii.

W roku  sprawozdawczym, w ramach ogólno-
europejskiej kampanii inspirowanej przez Komitet 
Wyższych Inspektorów Pracy – PIP wiele uwagi po-
święciła problematyce bezpieczeństwa pracy przy 

usuwaniu azbestu (zob. rozdział VIII). 

Główny Inspektor Pracy, zgodnie z wymogami 
SLIC, przekazał do Sekretariatu Komitetu w Luk-
semburgu: Raport roczny z działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy w 2005 roku oraz Informację 
o przebiegu „azbestowej” kampanii informacyjno-
promocyjnej. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa

i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Państwowa Inspekcja Pracy podejmując inicja-
tywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdro-
wia w Pracy, aktywnie uczestniczyła w kampaniach 
informacyjnych i prewencyjnych organizowanych 
przez Krajowy Punkt Informacyjny  Agencji w Pol-
sce, prowadzony przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W 2006 r. 
realizowano kampanię „Młodzi pracownicy – bez-

pieczny start”, promującą bezpieczne zachowania 
wśród młodzieży szkolnej oraz osób podejmujących 
pierwszą pracę (zob. rozdz. VIII).

Przedstawiciel inspekcji uczestniczył w pra-
cach Rady Programowej Krajowego Punktu Agen-
cji, dzięki czemu PIP mogła aktywnie włączyć 
się w realizację kampanii prowadzonej przez
CIOP-PIB. 
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Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy, w porozu-
mieniu z Międzynarodowym Centrum Koordynacji 
Policji, realizuje projekt związany z walką ze 

zjawiskiem pracy przymusowej oraz handlu ludź-
mi. Projekt finansowany jest przez Unię Europej-
ską oraz Departament Pracy i Płacy w Wielkiej 
Brytanii. 

Przedstawiciele PIP zostali włączeni w realizację 
projektu MOP uczestnicząc w spotkaniach, podczas 
których zaprezentowano regulacje prawne poszcze-
gólnych krajów – uczestników projektu. Prace będą 
kontynuowane w latach następnych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)

We wrześniu, w Berlinie, przedstawiciel Państwo-
wej Inspekcji Pracy uczestniczył w seminarium ISSA 
dot. roli edukacji w zapewnianiu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy. Jednym z efektów se-
minarium było nawiązanie kontaktów z instytucjami 
(między innymi z kanadyjską IAPA) posiadający-
mi wieloletnie doświadczenia w realizacji progra-
mów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu 
pracy. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji 

Pracy (IALI)

Realizując zadania wynikające z członkostwa 
w IALI, przedstawiciel PIP zaprezentował podczas 
listopadowej konferencji Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Inspekcji Pracy, polskie doświadczenia 
dotyczące dialogu społecznego i roli, jaką w nim 
pełni inspekcja pracy. Ze szczególnym zaintereso-
waniem uczestników konferencji spotkała  się dzia-
łalność informacyjno-promocyjna PIP skierowana 
do partnerów społecznych, w tym udzielane pora-
dy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
problematyki prawnej ochrony pracy, jak również 
realizowane przedsięwzięcia promujące bezpieczną 
pracę – szkolenia, spotkania, „dni otwarte”.

Międzynarodowa Sieć Instytutów Szkoleniowych 

ds. Stosunków Pracy (RIIFT)

W lutym, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczący w Lyonie 
w VIII Spotkaniu Sieci, podpisali Kartę Członkowską 
RIIFT. Podczas roboczej części spotkania  omawia-
no kwestie dalszego doskonalenia metod szkoleń 
w dziedzinie ochrony pracy. W ramach sieci, na 
szczególne podkreślenie zasługuje współpraca 

Ośrodka Szkolenia PIP  z francuskim Krajowym 

Instytutem Pracy Zatrudnienia i Szkolenia Za-

wodowego (INTEFP). W maju, na wniosek strony 
francuskiej, w Głównym Inspektoracie Pracy i OS 
PIP we Wrocławiu odbyła się wizyta  studyjna fran-

cuskiej grupy kandydatów na inspektorów pracy, 
której celem było poznanie polskich uwarunkowań 
prawnych dotyczących „pracy zależnej”. 

Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji 

Pracy w pracach komisji Parlamentu 

Europejskiego, komitetów i grup roboczych 

Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej

Zwiększająca się migracja pracowników
w obrębie UE stawia przed inspekcją pracy istotne 
wyzwania w zakresie zapewnienia przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w odniesieniu do pra-
cowników delegowanych i migrujących. Jednym
z koniecznych warunków osiągnięcia tego celu jest 
sprawny przepływ informacji pomiędzy urzędami 
działającymi w sferach: rynku pracy, ochrony pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz instytucjami dia-
logu społecznego.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy  
– na wniosek instytucji krajowych (tzw. instytucji 
wiodących) – uczestniczyli w:
– posiedzeniu Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych Parlamentu Europejskiego, pod-
czas którego poinformowano o stanie wdro-
żenia dyrektywy o delegowaniu pracowników. 
Szczególne zainteresowanie członków Komisji  
wzbudziły polskie doświadczenia dotyczące 
usprawnienia współpracy i wymiany informacji
z właściwymi władzami innych państw Unii Eu-
ropejskiej,

– spotkaniach Grupy Krajowych Ekspertów ds.

implementacji dyrektywy 96/71/EC, dotyczą-
cej delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług. W 2006 r. odbyły się dwa takie 
spotkania (w Brukseli, w czerwcu i grudniu),  
poświęcone współpracy między instytucjami 
łącznikowymi,

– spotkaniach: Grup Roboczych ds.:
��dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej 

(89/686/EC);
��dyrektywy maszynowej (98/37/EC) – doty-

czącej wymagań dla maszyn i urządzeń;
��dyrektywy dźwigowej – dotyczącej regulacji 

w zakresie produkcji i wykorzystywania urzą-
dzeń dźwigowych.

Udział w obradach poszczególnych grup po-
zwala PIP monitorować przebieg prac nad projekta-
mi przepisów z zakresu nadzoru rynku. 

�� Współpraca z inspekcjami 
poszczególnych krajów UE 

Problematyce przepływu osób i zatrudnienia 
na europejskich rynkach pracy poświęcono wie-
le przedsięwzięć organizowanych w 2006 roku, 
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ogłoszonym przez Komisję Europejską – Europej-
skim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjaty-
wie towarzyszyło szereg działań podejmowanych 
przez zainteresowane  podmioty – krajowe i zagra-
niczne.

Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy uczest-
niczyli w spotkaniach, organizowanych przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących 
problematyki migracji zarobkowej oraz delego-
wania pracowników do krajów UE. Ich uczestnikami 
byli:
– duńskie Ministerstwo Zatrudnienia i Narodowa 

Agencja Ubezpieczenia Społecznego, 
– Ambasada Królestwa Niderlandów, Ministerstwo 

Spraw Społecznych i Zatrudnienia, inspekcja 
pracy oraz Centrum Pracy i Dochodów,

– polsko-niemiecka Grupa Konsultacyjna ds. trans-
granicznego świadczenia usług,

– belgijskie instytucje rynku pracy (udział w se-
minarium nt. efektów wdrażania dyrektywy
96/71/EC). 
W listopadzie, Główny Inspektor Pracy podpisał 

porozumienie z holenderską inspekcją pracy, 
którego celem było określenie zasad współpracy
i wymiany informacji nt. delegowania pracowników 
do pracy w obu państwach. Współpraca w zakresie 
wymiany informacji o pracownikach delegowanych 
do pracy za granicą rozwija się również z innymi 
państwami wspólnoty. 

W roku 2006 odbyły się dwie wizyty robocze
w Polsce inspektorów pracy ze Szwecji i Norwe-

gii, poświęcone m.in. problematyce przestrzegania 
przepisów dot. pracowników migrujących i dele-
gowanych oraz bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie.

Równoległym działaniem PIP, podejmowanym
w trosce o przestrzeganie praw pracowniczych, było 
przekazywanie partnerom zagranicznym skarg 

obywateli polskich na pracodawców działających 
w krajach Unii Europejskiej. Zostały one skierowane 
do rozpatrzenia czeskiej, niemieckiej i hiszpańskiej 
inspekcji pracy.

W ramach przygotowań do wejścia w życie
(w 2007 r.) przepisów nowej ustawy o PIP i prze-
jęcia nowego zadania polegającego na kontroli 
legalności zatrudnienia – z inicjatywy Głównego Ins-
pektora Pracy zorganizowano wizyty studyjne

w Brukseli i Paryżu, których celem było zapo-
znanie się polskiej inspekcji z doświadczeniami 
unijnych partnerów w zakresie kontroli problematyki 
nielegalnego zatrudnienia. Na 2007 rok zaplanowa-
no podobne wizyty studyjne w Madrycie, Hadze
i Koszycach. 

W 2006 roku kierownictwa polskiej i litewskiej

inspekcji pracy przyjęły program spotkań roboczych 
poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie 
działań kontrolnych i prewencyjnych. Podczas roz-

mów omówiono działalność obu urzędów na rzecz 
ochrony zdrowia zawodowego, procedury związa-
ne z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków 
pracy oraz prowadzeniem analiz w tym zakresie. 
Przedstawiono także obowiązki PIP związane ze 
sprawdzaniem poprawności informacji składanych 
przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w celu ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe.

We wrześniu, w Głównym Inspektoracie Pracy 
wizytę złożyli przedstawiciele inspekcji pracy Fe-

deracji Rosyjskiej, zapoznając się z zakresem 
kompetencji i działalnością Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji pro-
gramu EUROPEAD dotyczącego praktycznych 
aspektów wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej.

�� Udział w międzynarodowych 
konferencjach i seminariach

Aktywny udział przedstawicieli PIP w najważ-
niejszych europejskich sympozjach i konferen-
cjach, poświęconych problematyce szeroko rozu-
mianej ochronie pracy, stworzył możliwość posze-
rzenia specjalistycznej wiedzy i  wymiany poglądów 
w zakresie praktyki działania poszczególnych 
inspekcji.

Konferencja w Sewilli (maj), w której uczestni-
czyło blisko dwa tysiące osób z 32 krajów, stworzyła 
okazję do zaprezentowania doświadczeń PIP w za-
kresie metodyki oceny ryzyka zawodowego na eta-
pie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn.

Również w maju, w Retz (Austria), przedsta-
wiciel PIP uczestniczył w konferencji Europejskiej 
Grupy Inspekcji ds. zamkniętego użycia organiz-
mów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Ce-
lem spotkania była wymiana informacji na temat 
problemów związanych z kontrolą i nadzorem nad 
przestrzeganiem wymogów bhp w odniesieniu do
GMO. Postanowiono kontynuować  wspólne kontrole
i pracę nad aktualizacją list kontrolnych. 

We wrześniu, delegacja Państwowej Inspekcji 
Pracy uczestniczyła w brukselskiej konferencji

pn. „REACH a przepisy chroniące pracowników 
– dwa uzupełniające się zbiory przepisów na rzecz 
lepszej ochrony pracowników”. Obrady służyły po-
znaniu europejskich doświadczeń w zakresie kon-
troli produkcji i obrotu niebezpiecznymi substancja-
mi chemicznymi.

Podczas konferencji w Sofii nt. „Zdrowi pracow-
nicy w zdrowym środowisku  – bułgarska droga do 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zawodowe-
go” przedstawiciel PIP zaprezentował referat oma-
wiający doświadczenia polskiej inspekcji w dziedzi-
nie ochrony zdrowia i życia zatrudnionych. 
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Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyli także w:
– polsko-duńskim seminarium nt.: „Delegowanie 

pracowników w ramach świadczenia usług”, 
które odbyło się w Kopenhadze,

– konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
nt. „Migracja zarobkowa – przyczyny i skutki”,
z udziałem przedstawicieli Litwy, Słowenii, Wę-
gier, Wielkiej Brytanii,

– seminarium Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych zorganizowanym we 
współpracy z Duńską Konfederacją Związków 
Zawodowych, które dotyczyło problematyki 
przepływu osób i zatrudnienia na obu rynkach 
pracy,

– ogólnoeuropejskim seminarium w Helsinkach, 
poświęconym problemowi nielegalnej pracy
w budownictwie.

�� Współpraca regionalna 

Czechy

W lutym odbyło się robocze spotkanie kierow-
nictw okręgowych inspektoratów pracy – opolskiego 

i Morawsko-Ołomunieckiego. Omówiono struktury 
organizacyjne oraz zakres kompetencji obu inspek-
cji. Czeskich partnerów interesowały szczególnie 
uprawnienia inspektorów PIP i metodyka kontroli 
przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy
(z uwagi na rozszerzenie kompetencji strony cze-
skiej o ten obszar zagadnień). 

W grudniu, na zaproszenie Konsulatu RP
w Ostrawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli 
polskich i czeskich urzędów z rejonów przygra-
nicznych, poświęcone omówieniu zasad współpra-
cy w zakresie rozpatrywania skarg pracowniczych 
kierowanych z obu krajów.

Słowacja 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przy-
jął w październiku delegację inspektorów pracy
z Koszyc. Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
związanych z kontrolami w zakresie spełniania wy-
magań zasadniczych przez producentów i dostaw-
ców wyrobów, w ramach nadzoru rynku – zgodnie
z dyrektywą Rady nr 89/392/EWG. Z dużym zain-
teresowaniem goście zwiedzili targi maszyn i urzą-
dzeń „Eurotool”.




