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Model kształcenia kadry Państwowej Inspekcji 
Pracy zakłada stałe doskonalenie wiedzy inspekto-
rów pracy i innych pracowników.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu szko-
leń, Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje
z instytutami naukowo-badawczymi (np. CIOP-PIB), 
wyższymi uczelniami, jak również z innymi organa-
mi nadzoru nad warunkami pracy.

Realizowany w 2006 r. w PIP plan szkoleń 
uwzględniał priorytety działania urzędu oraz po-
trzeby szkoleniowe zgłoszone przez pracowników 
i kierownictwo poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych.

W 66 szkoleniach zrealizowanych centralnie, 
głównie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji 
Pracy, uczestniczyło około 1200 osób.

Oferta szkoleniowa skierowana była w szcze-
gólności do pracowników wykonujących i nadzo-
rujących czynności kontrolne i obejmowała m.in. 
szkolenia z zakresu: czasu pracy i wynagrodzeń, 
postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, 
postępowania w sprawach o wykroczenia, prze-
stępstw przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, prawa europejskiego, równego 
traktowania w zatrudnieniu oraz problematyki czyn-
ników psychospołecznych w środowisku pracy 
(stres, mobbing, agresja), legalności zatrudnienia,
nowych regulacji prawnych w zakresie bhp, nadzoru 
rynku, dyrektyw nowego podejścia, bhp w budow-
nictwie, środków ochrony indywidualnej, bhp przy 
stosowaniu biotechnologii, eksploatacji urządzeń, 
sieci i instalacji elektroenergetycznych, bhp przy 
pozyskiwaniu kopalin pospolitych w kopalniach 
odkrywkowych.

Adresatami szkoleń były również inne grupy 
pracownicze Państwowej Inspekcji Pracy, np.: spe-
cjaliści prowadzący sprawy związane z egzekucją 
administracyjną decyzji organów PIP, rzecznicy 
prasowi, informatycy, osoby prowadzące sprawy 
kadrowe, pracownicy odpowiedzialni za realizację 
procedur w sprawach o zamówienia publiczne, 
główni księgowi, specjaliści udzielający porad praw-
nych i technicznych.

Wzorem lat ubiegłych – w celu objęcia szkole-
niami jak największej grupy pracowników, przy jed-
noczesnym ograniczaniu kosztów – organizowano 
szkolenia wewnętrzne. Większość z nich prowadzili 
pracownicy przeszkoleni wcześniej z danego za-
kresu na szkoleniach zorganizowanych centralnie. 
W powyższych szkoleniach oraz w różnego rodzaju 
seminariach, konferencjach, sympozjach uczestni-
czyło około 1900 osób.

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne 
mieli również możliwość doskonalenia wiedzy za-
wodowej poprzez zdobycie specjalizacji. W wyniku 
egzaminu specjalizacyjnego tytuł specjalisty lub 
głównego specjalisty uzyskało 68 osób.

W roku sprawozdawczym 40 osób zdobyło, po 
ukończeniu specjalnego szkolenia, uprawnienia 
inspektora pracy. Kształcenie na 2 następnych 
kursach dla kandydatów na inspektorów pracy roz-
poczęło 57 osób.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-
cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu jest pla-
cówką, która prowadzi działalność obejmującą
w szczególności przygotowywanie i doskonalenie 
kadry PIP, a także upowszechnianie wiedzy i do-
radztwo w zakresie ochrony pracy.

Oferta szkoleniowa skierowana do podmiotów 
innych niż PIP dotyczyła np. pracowników służby 
bhp, działów kadr i służb personalnych. Ośrodek był 
inicjatorem i jednocześnie uczestniczył w pracach 
nad programami studiów podyplomowych oraz 
licencjackich dla pracowników służby bhp (studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy w systemach człowiek-środowisko, 
we współpracy z Politechniką Wrocławską; studia 
licencjackie na kierunku pedagogika, o specjalno-
ści: edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i higiena 
pracy – we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyż-
szą Edukacji TWP). 

Dla pracowników działów kadr i służb perso-
nalnych Ośrodek przygotował nowe propozycje: 
studia licencjackie na kierunku europeistyka, ze 
specjalnością: nowoczesne zarządzanie kadrami 
oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
kadrami. Programy studiów zostały opracowane we 
współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecz-
nej w Warszawie – Wydziałem Zamiejscowym we 
Wrocławiu.

Zgodnie z przyjętą przez Ośrodek zasadą ela-
stycznego reagowania na potrzeby rynku – placów-
ka zdobywa uprawnienia do prowadzenia różnego 
typu szkoleń specjalistycznych, nawiązuje kontakty 
i współpracę z innymi urzędami, instytucjami i za-
kładami pracy zainteresowanymi problematyką śro-
dowiska pracy. Efektem tych działań jest poszerza-
nie oferty szkoleniowej (w 2006 r. m.in. o szkolenie
w zakresie prowadzenia prac przy użyciu mate-
riałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego, czy też minimalnych wymagań bhp przy 
użytkowaniu maszyn przez pracowników). 

W 2006 r. Ośrodek organizował szereg przed-
sięwzięć dydaktycznych przeznaczonych dla pra-
cowników inspekcji pracy, a także świadczył usługi 
szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i osób 
fizycznych (196 różnych form szkoleniowych).

Ponadto uczestniczył w organizacji, na terenie 
swoich obiektów, 252 zleconych imprez zewnętrz-
nych (szkolenia, kongresy, zjazdy, konferencje, 
sympozja, narady, spotkania), w których wzięło 
udział około 9600 osób.
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