
V. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

Ustawowa działalność Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje nie tylko nadzór i kontrolę 

przestrzegania prawa pracy, ale również działalność prewencyjną, realizowaną w szczególności 

przez: 

podejmowanie przedsięwzięć służących popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony pracy (narady i 

spotkania z partnerami zewnętrznymi, akcje informacyjno–promocyjne, wydawnictwa, strony 

internetowe itp.); 

współdziałanie z partnerami społecznymi w zakresie działań edukacyjnych, doradztwa oraz 

tworzenia w zakładach bezpiecznych warunków pracy; 

przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo pracy, w tym konkursy, targi, wystawy, a także 

nagradzanie instytucji i osób działających na rzecz bezpieczeństwa pracy ; 

współpracę z mediami. 

Upowszechnianiu wiedzy o bezpieczeństwie pracy oraz wymianie bieżących informacji 

służyły spotkania Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców z kierownictwami central 

związkowych i ogólnokrajowych organizacji pracodawców, w czasie których prezentowano wyniki 

działań kontrolnych podejmowanych przez inspekcję i wypływające z nich wnioski. Dyskutowano nad 

projektowanymi zmianami Kodeksu pracy w związku z jego nowelizacją, zwłaszcza odnoszącymi się 

do czasu pracy i nowych form zatrudnienia. Omawiano ponadto problemy związane z restrukturyzacją 

zakładów pracy, przestrzeganiem prawa pracy w różnych branżach, w tym m.in. w służbie zdrowia i 

transporcie. Bieżące kontakty rozwijane były w szczególności z kierownictwami: NSZZ „Solidarność”, 

OPZZ, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacji Pracodawców 

Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Związku Rzemiosła Polskiego, Business 

Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej. 

Podobne spotkania i narady z partnerami społecznymi organizowano także na szczeblu 

okręgowych inspektoratów pracy. W 2002 r. zorganizowano ogółem 531 narad informacyjnych i 

informacyjno–edukacyjnych, w tym 148 z przedstawicielami związków zawodowych, 117 z 

organizacjami pracodawców oraz 215 z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi. Wzrost liczby 

tych spotkań (o 18% w stosunku do 2001 r.) można traktować jako istotny krok w kierunku realizacji 

licznych postulatów posłów i członków ROP wskazujących na konieczność umacniania działań 

prewencyjnych. 

Omawiane spotkania obejmowały: 

prezentację działalności kontrolnej i prewencyjnej okręgowych inspektoratów pracy oraz priorytetów 

realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, 

informowanie o zmianach w przepisach prawnych, 

wymianę informacji na temat zagrożeń zawodowych i dyskusje nad sposobami ich eliminacji, 

uzgadnianie wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych i popularyzatorskich na rzecz ochrony pracy 

(w tym współpraca w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie). 

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją przez PIP kampanii promocyjnych 

potwierdzają dużą skuteczność tego typu przedsięwzięć w upowszechnianiu problematyki ochrony 

pracy. W 2002 r. przeprowadzono m.in. kampanię BHP w rolnictwie – bezpieczne gospodarstwo 

rolne. W jej ramach przygotowano w miejscowości Stare Pole k/Elbląga ogólnopolski festyn 

poświęcony bezpieczeństwu pracy na wsi oraz zaprezentowano sposoby likwidacji zagrożeń 

wypadkowych w gospodarstwach rolnych podczas III Targów Rolno–Ogrodniczych Przygodzice 

2002. Ponadto w programie telewizyjnym „Tydzień” współorganizowano dyskusję na temat 

bezpieczeństwa dzieci na wsi, natomiast z ZHP współorganizowano Nieobozową Akcję Letnią –

 Wakacje na Maksa. 



Z innych akcji promocyjnych należy wymienić realizację kampanii Rok bezpiecznej pracy w 

budownictwieoraz kontynuację programu Przestrzeganie prawa pracy w małych 

zakładach organizowanego wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Uczestniczący w nim 

pracodawcy - po przeszkoleniu przez inspektorów pracy - dostosowywali swoje zakłady do wymogów 

obowiązującego prawa, korzystając ze specjalnie przygotowanych list kontrolnych. Pozytywny wynik 

audytów przeprowadzonych przez inspektorów pracy umożliwiał pracodawcom 

uzyskanie Świadectwa Państwowej Inspekcji Pracy. W 2002 r. w programie wzięło udział około 900 

pracodawców. 

Istotne miejsce w działalności promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy 

zajmuje przygotowywanie i wydawanie specjalistycznych publikacji, które w ramach działań 

prewencyjnych przekazywane są partnerom społecznym oraz rolnikom. 

W 2002 r. ukazało się 21 takich opracowań, z czego 7 pozycji w nakładzie po 10 000 egzemplarzy 

oraz 14 pozycji niskonakładowych w przeciętnym nakładzie 1 000 egzemplarzy (np. Zarządzanie 

bezpieczeństwem – materiał do szkoleń, Zdobądź Świadectwo PIP, ulotki promujące konkursy). 

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się zestaw: broszura Bezpieczeństwo pracy na placu 

budowy oraz plakat Jak zachować życie i zdrowie na budowie. Ważną publikacją - zwłaszcza dla 

kierujących małymi zakładami - była Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach, umożliwiająca 

samodzielne przeprowadzenie takiej oceny w małej firmie. Po raz pierwszy wydano komiks 

zaadresowany do dzieci, poruszający problematykę bezpieczeństwa na wsi. Ponadto w serii ulotek 

podjęto najważniejsze problemy związane z bezpiecznym wykonywaniem zawodu rolnika. Omawiane 

publikacje były wysoko oceniane przez odbiorców. Zwracano jednak uwagę na fakt, że ich nakłady 

były stanowczo za niskie i zaspokajały zapotrzebowanie zaledwie w niewielkim procencie.W 2002 r. 

kontynuowano wydawanie miesięcznika Inspektor Pracy oraz zbiorów przepisów prawnych Zeszyty 

Prawne; część nakładu przekazywano nieodpłatnie partnerom społecznym. 

Systematycznie aktualizowano stronę internetową (www.pip.gov.pl), ważne narzędzie promocji 

wykorzystywane w działaniach PIP - w 2002 r. odnotowano 100 tys. wejść na stronę PIP. Publikowano 

w Internecie wybrane raporty pokontrolne oraz pełne teksty wydawanych książek i broszur (podobną 

działalność na swoich stronach internetowych prowadziły okręgowe inspektoraty pracy). W Internecie 

zamieszczone zostały listy kontrolne - opracowane przez PIP narzędzie metodyczne pozwalające 

pracodawcy dokonać kompleksowej oceny zakładu a następnie dostosować jego funkcjonowanie do 

przepisów prawa pracy. Publikowane były informacje o programach prewencyjnych (np. Dostosuj swój 

zakład do obowiązującego prawaoraz Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach), roczne sprawozdanie 

Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP, a także podstawowe wiadomości dotyczące 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

Działalność szkoleniowa dla partnerów społecznych w 2002 r. prowadzona była na szczeblu 

centralnym oraz regionalnym. 

Na szczeblu centralnym zorganizowano 9 szkoleń dla 369 działaczy związkowych. Na szczeblu 

regionalnym przeszkolono 9 207 działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy podczas 

283 szkoleń. Okręgowe inspektoraty pracy szkolenia te przeprowadziły dla wszystkich organizacji, 

które o nie wnioskowały. 

Trzy czwarte szkoleń zorganizowano dla największych central związkowych - OPZZ i NSZZ 

„Solidarność”. Pozostałe organizowano dla: ZZ „Budowlani”, ZZ „Kontra”, NSZZ „Solidarność`80”, 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, ZZ Inżynierów i Techników, 

związków działających w PKP i innych. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, tematyka szkoleń dla związkowców dotyczyła głównie zmian w 

przepisach prawa pracy, dostosowania norm polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej, 



stosowania prawa pracy w praktyce, negocjowania i tworzenia układów zbiorowych, zarządzania 

bezpieczeństwem pracy, społecznego nadzoru nad warunkami pracy. 

Ogólnokrajowe organizacje pracodawców wykazały niewielkie zainteresowanie organizacją 

szkoleń na szczeblu centralnym, w związku z powyższym odbyły się jedynie szkolenia dla 50 osób. 

Tymczasem na szczeblu regionalnym przeszkolono 5 506 pracodawców (ponad 2-krotnie więcej niż 

w 2001 r.). Interesowała ich głównie problematyka praworządności w stosunkach pracy, zmian w 

przepisach prawa pracy, zwolnień grupowych, oceny ryzyka zawodowego i zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. 

Zmalało nieco natomiast zainteresowanie szkoleniami przedstawicieli samorządów 

terytorialnych i terytorialnych struktur administracji publicznej. W 70 spotkaniach szkoleniowych 

zorganizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy uczestniczyło 2 320 osób. W 2002 r. odnotować 

należy współpracę szkoleniową Państwowej Inspekcji Pracy z organizacjami 

pozarządowymi. Przeszkolono 80 wolontariuszy zrzeszonych w Fundacji „Świat na tak”. 

Kontrole przeprowadzane na wniosek organizacji związkowych oraz społecznej inspekcji 

pracy są kolejną ważną formą współdziałania z partnerami społecznymi. Ich liczba utrzymuje się od 

kilku lat na zbliżonym poziomie: 2002 r. – 1 183, 2001 r. – 1 460, 2000 r. – 1 150. Stanowi to - w 

poszczególnych latach – od 1,2% do 1,5% wszystkich kontroli przeprowadzonych przez PIP. 

Najwięcej wniosków w tym zakresie złożyły NSZZ „Solidarność” (44% wniosków) oraz OPZZ (17%). W 

niektórych przypadkach skarga składana była wspólnie przez dwie lub więcej organizacji związkowych 

działających u jednego pracodawcy. 

Związki zawodowe skarżyły się głównie na nieprawidłowości przejawiające się w niewypłacaniu 

bądź nieterminowym wypłacaniu wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 

pracy, a także nieprawidłowości w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz w realizacji uprawnień organizacji związkowych. 

Zdecydowanie mniejsza grupa skarg dotyczyła warunków pracy (łącznie 11%). Zgłoszone skargi 

okazały się w 84% zasadne lub częściowo zasadne. 

W 2002 r. zgłoszono do PIP 203 spory zbiorowe, zawierające 413 postulatów (w tym obszarze 

odnotowuje się tendencję spadkową: w stosunku do 2001 r. liczba zgłoszonych sporów zmalała o 

38%, a w stosunku do 2000 r. o 68%). Największą grupę postulatów stanowiły żądania płacowe oraz 

wnioski dotyczące naruszenia przepisów regulujących wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze 

stosunku pracy (42%). 

Partnerzy społeczni Państwowej Inspekcji Pracy korzystają w szerokim zakresie z doradztwa w 

sprawach ochrony pracy. Obok poradnictwa prowadzonego w siedzibach okręgowych inspektoratów 

pracy, pełniono dyżury w siedzibach związków zawodowych oraz w punktach informacyjnych 

zorganizowanych przez związki. 

Dużym problemem w nadzorze nad warunkami pracy jest pogłębiający się regres społecznej 

inspekcji pracy. Potwierdzają to zjawisko inspektorzy PIP kontrolujący przestrzeganie przepisów 

ustawy o społecznej inspekcji pracy. Nagminnie nie sporządza się planów pracy sip i równie często 

nie są one zatwierdzane przez właściwe organizacje związkowe. W większości zakładów pracy 

„struktura sip” sprowadza się do zakładowego społecznego inspektora pracy. Tylko w niewielu 

zakładach, głównie dużych, zachowana jest struktura wynikająca z ustawy, a więc zakładowi, 

oddziałowi i grupowi sip. Niekorzystnym zjawiskiem jest też malejąca – w ocenie inspektorów pracy - 

aktywność społecznej inspekcji pracy. 

Społeczna inspekcja pracy funkcjonuje głównie w jednostkach państwowych oraz podległych 

organom samorządu lokalnego. W zakładach prywatnych jest raczej rzadkością. 

Ważnym obszarem stałej współpracy z partnerami społecznymi w sferze edukacyjnej 

jestwspółorganizowanie konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. W 2002 r. 

przedstawiciele PIP uczestniczyli w 39 seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych (m.in. 



seminarium Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie na Politechnice Białostockiej, międzynarodowa 

konferencja Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 

międzynarodowe seminariumBezpieczeństwo i Ergonomia w Rolnictwie – to ostatnie zorganizowane 

wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi). 

W konkursach organizowanych w 2002 r. promowano działania na rzecz podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa pracy i ciekawe rozwiązana naukowe oraz nagradzano ludzi zaangażowanych w 

upowszechnianie pozytywnych postaw w sferze ochrony pracy. 

Po raz dziewiąty przeprowadzono ogólnopolski konkurs Pracodawca – organizator pracy 

bezpiecznej. Uczestniczyło w nim 323 pracodawców, z których na szczeblu wojewódzkim wyłoniono 

43 laureatów. Z tej grupy, na szczeblu centralnym, dziewięciu otrzymało nagrody Głównego 

Inspektora Pracy, zaś siedmiu wyróżnienia. 

Po raz pierwszy pod patronatem Głównego Inspektora Pracy oraz Przewodniczącego Rady ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zorganizowano konkurs Bezpieczna budowa, do którego 

zgłoszono 34 obiekty budowlane. Sześć firm prowadzących wzorowe budowy otrzymało nagrody i 

wyróżnienia. 

Po raz ósmy Główny Inspektor Pracy przyznał nagrody za najlepsze prace naukowo-badawcze i 

dyplomowe w dziedzinie ochrony pracy. Spośród 34 prac habilitacyjnych, doktorskich, 

magisterskich i licencjackich, sześć zostało nagrodzonych i sześć wyróżnionych. 

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego zorganizowano drugą edycję 

ogólnopolskiegoKonkursu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu. 

Uczestniczyło w nim prawie 900 uczniów. 

Wspólnie ze związkami zawodowymi zorganizowano też konkurs na Najaktywniejszego 

zakładowego społecznego inspektora pracy. 

Ważną rolę w działalności promocyjnej spełniały targi, wystawy i festyny. Państwowa Inspekcja 

Pracy uczestniczyła m.in. w następujących imprezach: 

Dożynki Prezydenckie w Spale; 

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy „SAWO” w Poznaniu; 

VIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „AGROTECH – 2002” w Kielcach; 

XV Targi Rolne „AGROPOMERANIA” 2002 w Szczecinie; 

Gdańska Wiosna Budowlana; 

Ogólnopolskie Targi Pracy „Debiut” 2002, organizowane przez OHP; 

Targi Spożywcze i Piekarnictwa organizowane przez przedsiębiorstwo „SAWO” w Bydgoszczy; 

XI Targi Budownictwa w Białymstoku; 

X Międzynarodowe Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w 

Katowicach; 

Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa – BALPIEK 2002; 

Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów – GASTROEXPO 

2002 w Gdańsku 

IX Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz „Dom i Ogród” w 

Kielcach. 

Sojusznikiem Państwowej Inspekcji Pracy są dziennikarze. Kontakty z mediami stają się tym 

cenniejsze, gdy przynoszą efekty w dwóch ważnych dla życia społecznego płaszczyznach. Pierwszą 

jest utrwalanie w społeczeństwie świadomości, że na straży praworządności, w dziedzinie tak ważnej i 

newralgicznej jak stosunki pracy stoi skuteczny organ państwowy. Druga ważna płaszczyzna to 

wytwarzanie jak najszerszego społecznego wsparcia dla statutowych działań Państwowej Inspekcji 



Pracy. Wynikają stąd oczywiste zadania - należy dotrzeć do jak najszerszych kręgów opinii publicznej 

z pełną i obiektywną informacją. W kontaktach z dziennikarzami przedstawiciele Państwowej Inspekcji 

Pracy chcą i powinni występować jako niezawodne źródło informacji obiektywnej i wyczerpującej, 

przedstawicielom mediów pozostawiając swobodę w komentowaniu faktów, chyba że to dziennikarze 

stają się źródłem informacji i oczekują komentarza bądź interpretacji prawnej do przedstawionych 

zdarzeń i zjawisk. Można stwierdzić, że w roku 2002 relacje między reprezentantami Państwowej 

Inspekcji Pracy a przedstawicielami mediów spełniały powyższe wymagania. 

Na łamach prasy centralnej i regionalnej ukazało się ponad 3 tys. informacji oraz szerszych 

publikacji. Przeważająca ich część była poświęcona naruszaniu praworządności w stosunkach pracy 

(34%). Znaczącą grupę stanowiły publikacje dotyczące warunków pracy (17%), natomiast informujące 

o wypadkach przy pracy i katastrofach – 10%. Poradom, wyjaśnieniom oraz interpretacji prawa 

poświęconych było 13% wszystkich publikacji. Tak znacząca obecność poradnictwa w publikacjach 

prasowych była związana ze zmianami ustawodawczymi, jakie miały miejsce w roku 2002, a także 

pogarszającą się sytuacją na rynku pracy. 

Jedną z najpopularniejszych form kontaktu były dyżury telefoniczne, jakie pełnili w redakcjach 

przedstawiciele okręgowych inspektoratów pracy oraz Głównego Inspektoratu Pracy, odpowiadając 

„na gorąco” na pytania dzwoniących czytelników, radiosłuchaczy i telewidzów. Takich dyżurów odbyło 

się w całym kraju kilkaset. Szacuje się, że z tej formy poradnictwa skorzystało kilkaset tysięcy 

zainteresowanych, zwłaszcza że owocem tych dyżurów stały się setki tekstów. Dotyczyły one zresztą 

nie tylko zmian w ustawodawstwie, lecz także powracających od lat tematów takich jak urlopy 

wypoczynkowe, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, nieprawidłowości przy zawieraniu umów o 

pracę, wymuszanie przez pracodawców tzw. samozatrudniania się, rozliczanie czasu pracy, ochrona 

prawna kobiet, praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Szerokim polem do działania pozostają media elektroniczne. W stacjach i rozgłośniach 

radiowych ukazało się ok. 600 komunikatów i wypowiedzi dotyczących działalności PIP. 

Częściej niż w latach minionych korzystano z nowej formy komunikowania się – internetu. W 

organizowanych przez redakcje czatach, przedstawiciele inspekcji odpowiadali głównie na pytania 

ludzi młodych zainteresowanych problematyką ochrony pracy. Ta forma komunikowania może więc 

posłużyć wcześniejszemu uświadomieniu praw i obowiązków najmłodszej grupie pracowników i 

pracodawców. 

Rok 2002 ogłoszony został rokiem bezpiecznej pracy w budownictwie, toteż wiele publikacji 

prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych propagowało tę tematykę, informując również o 

ogłoszonym przez Głównego Inspektora Pracy konkursie „Bezpieczna Budowa 2002” i jego wynikach. 

Lokalne media przekazywały listy otwarte okręgowych inspektorów pracy, przedstawiające 

zagrożenia występujące w budownictwie i sposoby ich eliminacji. 

Druga, obok promującej bezpieczną pracę w budownictwie, największa kampania medialna, z jaką 

mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, dotyczyła bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym. 

Media informowały o organizowanych przez PIP konkursach dla właścicieli gospodarstw oraz dla 

młodzieży ze szkół rolniczych. Przybliżano rolnikom nowe przepisy w zakresie bhp przy chowie 

zwierząt, składowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, okoliczności i przyczyny najczęstszych 

wypadków. 

W większości okręgów, a także na szczeblu centralnym – w Głównym Inspektoracie Pracy - 

chętnie sięgano po wypróbowaną metodę komunikowania się z dziennikarzami i organizowano 

konferencje prasowe. Odbyło się ich w skali kraju około 70, w tym w Głównym Inspektoracie Pracy –9. 

Dziennikarze posiadający największe osiągnięcia w popularyzowaniu problematyki ochrony pracy 

zostali, zgodnie z wieloletnią tradycją, uhonorowani nagrodami Głównego Inspektora Pracy. Komisja 



konkursowa pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 

nagrodziła 13 osób. 
 


