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Bytom, 8 listopad 2018 



Wspólny jubileusz Inspekcji Pracy i urzędów pracy 
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

 

Praca, jako główna podstawa bogactwa Rzeczypospolitej, pozostawać ma pod 
szczególną ochroną państwa. Każdy obywatel ma prawo do opieki państwa 
nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i 
niedołęstwa - do ubezpieczenia społecznego... (art. 102) 
   Konstytucja RP z 17 marca 1921 roku 



utworzona dekretem Naczelnika Państwa  
Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r.  

była jedną z pierwszych instytucji państwowych  
w Odrodzonej Rzeczypospolitej  



Urzędy pracy 

Rzeczpospolita Polska była jednym z pierwszych państw 
w Europie, gdy dekretem Naczelnika Państwa  

J. Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. o organizacji 
państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad 
uchodźcami, powołała państwową służbę zatrudnienia 



Państwowa Inspekcja Pracy Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

WSPÓLNY OBSZAR DZIAŁANIA 

WSPÓLNY ADRESAT 
PRACOWNIK PRACODAWCA 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY 



I. Nielegalne zatrudnianie i działalność kontrolna,  
II. Zaniżanie lub niepłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,  
III. Brak oceny ryzyka zawodowego i jej dokumentowania przez pracodawców, 
IV. Działalność informacyjna i promocyjna (n.p. zapobieganie wypadkom przy pracy i 

chorobom zawodowym). 

 

 

Obszary współdziałania 

Państwowej Inspekcji Pracy 

i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 



Państwowa Inspekcja Pracy Powiatowe Urzędy Pracy 

WSPÓLNY OBSZAR DZIAŁANIA 

WSPÓLNY ADRESAT 
PRACODAWCA PRACOWNIK 

RYNEK PRACY 



I. Legalność zatrudnienia i działalność kontrolna,  
II. Zatrudnianie cudzoziemców, 
III. Działalność związana z odbiorem stanowisk pracy tworzonych dla osób 

niepełnosprawnych, 
IV. Działalność upowszechniająco–informacyjna (legalność zatrudnienia, bezpieczeństwo 

i zdrowie w pracy). 

 

 

Obszary współdziałania 

Państwowej Inspekcji Pracy 

z powiatowymi urzędami pracy  



Podczas szkoleń w ramach programu 

prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w OIP 

Katowice od lat ZUS Oddział w Sosnowcu 
przekazuje jego uczestnikom fundowane 

przez ZUS pakiety pierwszej pomocy 



Państwowa Inspekcja Pracy 

Kontroluje 

Doradza Informuje 



Art. 10 Ustawy o PIP 
1.Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: (…) 
 7) podejmowanie działań polegających na 
zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, 
a w szczególności: (…) 
e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie 
przestrzegania prawa pracy”. 

PIP doradza 



Jednym z zadań PIP jest doradzanie pracodawcom  
w kwestii organizowania pracy w sposób bezpieczny  

i zgodny z prawem pracy. Na terenie wszystkich Okręgów 
PIP w kraju działają 42 oddziały.  

W każdym można zasięgnąć porad na temat bezpiecznego  
i zgodnego z przepisami prawa organizowania pracy 

ludziom. Jeśli ktoś nie ma czasu lub możliwości dojechać – 
może napisać maila, zadzwonić, złożyć skargę 

internetowo. 

PIP doradza 



SIEDZIBA I ODDZIAŁY 
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KATOWICACH 

 

 

 

 

 

 

      

Katowice 

 ul. Owocowa 6-6a 

40-158 Katowice 

tel.: 32 604 12 08 

fax: 32 604 12 50 

Oddział w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko-Biała 

 ul. Piastowska 40 

tel.: 33 829 13 40 

fax: 33 829 13 63 

Oddział w Rybniku 

 ul. 3 Maja 27 

44-200 Rybnik 

tel.: 32 422 27 24 

fax: 32 422 27 24 

Oddział w Gliwicach 

 ul. H. Hlubka 2 

44-100 Gliwice 

tel.: 32 332 45 03 

fax: 32 332 45 02 

Oddział w Częstochowie 

 ul. Kisielewskiego 18/28B 

42-200 Częstochowa 

tel.:34 361 12 00 

fax: 34 361 28 13 

Oddział w Zawierciu 

 ul. 11 listopada 2 

42-400 Zawiercie 

tel.: 32 670 83 94 

fax: 32 670 83 94 



Porady prawne udzielane osobiście  
w Katowicach w pokoju nr 0.05 

poniedziałek: 10:00-18:00 

wtorek-piątek: 10:00-14:00 



Porady prawne udzielane osobiście  
w Gliwicach w pokoju nr 1 

poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek:  
10:00-14:00 



Telefoniczne porady prawne: 
dla połączeń z sieci stacjonarnych: 801 002 202 (infolinia) 

dla połączeń z sieci komórkowych: 32 720 03 99  (infolinia) 
w godzinach: 

poniedziałek: 10:00 - 18:00 
 wtorek-piątek: 10:00 - 14:00 

W Gliwicach – w środy 

(Koszt połączenia wg stawki operatora. 
Koszty naliczane od momentu połączenia z infolinią, 

tj. również za czas oczekiwania) 



Internetowe porady prawne w katowickim 

Okręgowym Inspektoracie Pracy: 
 

na e-mail kancelaria@katowice.pip.gov.pl 
  

lub w formie e-skargi/e-wniosku 

  

https://katowice.pip.gov.pl/pl/formularz/144  

mailto:kancelaria@katowice.pip.gov.pl
https://katowice.pip.gov.pl/pl/formularz/144
https://katowice.pip.gov.pl/pl/formularz/144


Art. 10 Ustawy o PIP 
1.„Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: (…) 
 7) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu  
i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności: (…) 
d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy  
w rolnictwie indywidualnym, 
(…) 
f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 
zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy”. 

PIP informuje 



„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”, „Pracuj 
legalnie!” czy „Nie prowadź bez przerwy!” - to m.in. 

darmowe: multimedialne analizy wypadków, filmy 
instruktażowe, wydawnictwa, przepisy o obowiązkach 
pracodawców, informacje niepłatnych o szkoleniach 

Kampanie prewencyjno 

-informacyjne PIP 



„Zdobądź Dyplom PIP” dla zatrudniających do 9, max 20 pracowników, w tym 
dla Zakładów Usług Leśnych; „Prewencja wypadkowa” dla pracodawców,  

u których odnotowano wypadki; „Stres w miejscu pracy” – to m.in. bezpłatne 
szkolenia, audyty, analizy stresorów w miejscu pracy i zajęcia warsztatowe oraz 

wydawnictwa (dostępne również internetowo).   

Programy prewencyjne 

 PIP 



 
Darmowy dostęp do materiałów multimedialnych  

przydatnych w realizacji programów prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-
promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-

inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-
prewencyjno-promocyjna-pip.html  

 

Programy prewencyjne  PIP 

https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
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https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/programy-test/80345,dzialalnosc-prewencyjno-promocyjna-pip.html


we współdziałaniu z nauczycielami (w tym akademickimi)  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów – 

realizowany od 2006 roku. W latach 2006-2017 w zajęciach 
na temat ochrony człowieka w środowisku pracy w jego 

ramach wzięło udział ponad  
580 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.  

Program edukacyjny PIP „Kultura bezpieczeństwa” 



„Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, „Poznaj 
Swoje Prawa w Pracy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Dla 
pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle”, „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora 
Pracy”, Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Halny Krahelskiej.  

Konkursy Państwowej Inspekcji Pracy 



w formie tradycyjnej: miesięcznik, 
broszury, ulotki, plakaty… 

Wydawnictwa  

Państwowej Inspekcji Pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6830/07040086.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

…w wersji internetowej: 
https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnict

wa-pip.html 
 

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html
https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html
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https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html


 

 

 

Art. 29. ustawy o PIP 

Współdziałanie inspektora pracy w toku kontroli z innymi podmiotami 
1. W toku wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy współdziała 
ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, radami 
pracowników i społeczną inspekcją pracy. 
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na: 1) 
informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli; (…) 3) 
informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach; 
4) udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy. 

 
 

PIP informuje 



Zachęcam do korzystania z pozakontrolnych form działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy.  

 
 
 

Dziękuję za uwagę 
Roman Adler 

główny specjalista 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 

Oddział w Gliwicach 

tel: (32) 3324503 w. 24 

e-mail: roman.adler@katowice.pip.gov.pl 

mailto:roman.adler@katowice.pip.gov.pl

