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1.	 Program	informacyjno-promocyjny	
w	budownictwie

Duża liczba wypadków i liczne nieprawidłowości 
w zakresie organizacji pracy, stwierdzane podczas 
kontroli, czynią poprawę warunków pracy w branży 
budowlanej jednym z priorytetów działalności pre-
wencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Przyczyną 
wielu wypadków jest nieprawidłowe lub samowol-
ne zachowanie pracownika spowodowane między 
innymi lekceważeniem zagrożeń, brakiem wiedzy 
i odpowiednich nawyków. Dlatego we	współpra-
cy	z	pracodawcami	 i	 licznymi	partnerami Pań-
stwowa Inspekcja Pracy prowadziła w 2012 r. projekt 
informacyjno-promocyjny służący wyrabianiu nawy-
ków bezpiecznej pracy, takich jak stosowanie się do 
procedur bezpieczeństwa, korzystanie ze środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwość w pra-
cy czy reagowanie na odstępstwa od obowiązują-
cych wymagań. Przekaz skierowany został do robot-
ników budowlanych, a także osób wykonujących 
prace budowlane (wykończeniowe, remontowe) jako 
jednoosobowe podmioty gospodarcze.

W celu objęcia działaniami informacyjnymi moż-
liwie najszerszej grupy pracowników sektora budow-
lanego, wykorzystano środki masowego przekazu, 
w których emitowane były komunikaty pod hasłem 
„Szanuj	życie!	Profesjonaliści	pracują	bezpiecz-
nie”, wskazujące na tragiczne skutki lekceważenia 
zagrożeń i niewłaściwej organizacji pracy. Spot tele-
wizyjny wyemitowany został we wrześniu i ponownie 
w grudniu (dzięki środkom z Funduszu Prewencji 
Wypadkowej ZUS). Płatne komunikaty publikowa-
ne były również w rozgłośniach radiowych i na por-
talach internetowych. Ponadto, zgodnie z danymi 
uzyskanymi z monitoringu mediów Press Service 
oraz informacjami z okręgowych inspektoratów pra-
cy, w 2012 r. ukazało się ponad 150 relacji w for-
mie doniesień prasowych, wypowiedzi ekspertów, 
reportaży dotyczących działań podejmowanych 
przez Państwową Inspekcję Pracy w budownictwie. 
Komunikaty i audycje były zachętą do skorzystania 
z umieszczonych na witrynie www.bezupadku.pl 
informatorów, poradników i filmów dotyczących 
sposobów bezpiecznego i zgodnego z przepisami 
wykonywania robót, a także udziału firm budowla-
nych w bezpłatnych szkoleniach i programie popra-
wy warunków pracy. Dzięki zaangażowaniu licznych 
partnerów – przede wszystkim dużych firm budow-
lanych – przekaz kampanii obecny był również na	
wielu	placach	budów	w	postaci	wielkoformato-
wej	reklamy oraz plakatów adresowanych do pra-
cowników.

Kadry	ze	spotu	TV		
„Szanuj	życie!	Profesjonaliści	pracują	bezpiecznie”



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2012 r.

168

Prace	na	wysokości	–	przed	interwencją	inspektora	PIP	i	po	interwencji
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Badania efektywności kampanii informacyj-
nej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pra-
cy w środkach masowego przekazu, zrealizowane 
przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej TNS, wska-
zują, że 44% robotników budowlanych potwierdziło 
kontakt z przekazem kampanii (w tym 25% – z bane-
rami na placach budowy oraz 24% – z reklamą tele-
wizyjną). W grupie tej 37%	respondentów	zade-
klarowało,	że	pod	wpływem	kampanii	zamierza	
zmienić	swoje	zachowanie	w	miejscu	pracy – 
przede wszystkim zwracać większą uwagę na prze-
strzeganie przepisów oraz zapewnienie przez pra-
codawcę właściwych środków ochrony zbiorowej 
na placu budowy, a także uzupełniać swoją wiedzę 
z zakresu bezpiecznego wykonywania robót.

We współpracy z sygnatariuszami Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie kontynu-
owano projekt,	którego	efektem	ma	być	podwyż-
szenie	poziomu	szkoleń	wstępnych	i	okresowych 
pracowników budowlanych. Zapewniono rzetelne 
i przejrzyste materiały edukacyjne, w tym prezen-
tacje szkoleniowe i karty bezpiecznego wykonywa-
nia robót dla poszczególnych rodzajów czynności. 
Materiał edukacyjny uzupełnił film instruktażowy 
dotyczący bezpiecznego wykonywania prac budow-
lanych na wysokości.

Kampanię informacyjną wspierali liczni 
partnerzy, przede wszystkim: Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy 
„Budowlani”, a także największe przedsiębior-
stwa budowlane – sygnatariusze Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Plakat	z	cyklu	„Profesjonaliści	pracują	bezpiecznie”

Podobnie jak w latach ubiegłych, PIP zrealizo-
wała w 2012 r. szereg programów prewencyjnych 
mających bezpośredni wpływ na ograniczanie nie-
prawidłowości i poprawę bezpieczeństwa pracy na 
polskich budowach.

Małe zakłady pracy (zatrudniające do 49 osób) 
skorzystać mogły z	programu	poprawy	warunków	
pracy	pn.	„Promocja	standardów	BHP” – ułatwia-
jącego dostosowanie firmy do obowiązujących prze-
pisów. W roku sprawozdawczym 2 300 pracodaw-
ców wzięło udział w szkoleniach wprowadzających 
do ww. programu. Uczestnicy otrzymali poradniki 
i listy kontrolne do przeprowadzenia samooceny 
stanu bezpieczeństwa na placu budowy. W realiza-
cję programu we współpracy z PIP zaangażowało 
się 258 firm, spośród których kontrolę sprawdzającą 
wyniki działań przeszło pozytywnie 118.

Bezpośrednim	monitoringiem	 inspektorzy	
pracy	 objęli	 144	 duże	 inwestycje	 budowlane, 
w tym budowę podkarpackiego odcinka autostrady 
A4, budowę autostrady A1 i A2 w woj. łódzkim, a tak-
że falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego 
w Świnoujściu, podziemnego dworca kolejowego 
Łódź Fabryczna i Portu Lotniczego Lublin w Świd-
niku. We współpracy	z	generalnymi	wykonawca-
mi organizowane były spotkania poświęcone plano-
waniu bezpiecznego wykonywania prac, doborowi 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

Na potrzeby branży budowlanej przygotowano 
publikacje poruszające zagadnienia bezpieczeń-
stwa transportu ręcznego na placu budowy, bezpie-
czeństwa prowadzenia prac remontowych i rozbiór-
kowych, a także cykl plakatów „Nie bądź ofiarą. Rób 
swoje zawodowo” prezentujący pracowników budow-
lanych profesjonalnie przygotowanych do zawodu 
cieśli, brukarza, dekarza, betoniarza-zbrojarza, mura-
rza-tynkarza oraz montera instalacji sanitarnych. Publi-
kacje uzupełniły serię wydawniczą, która obecnie liczy 
ponad 30 różnych tytułów. Łączna	liczba	egzempla-
rzy wydawnictw przekazanych pracodawcom i pra-
cownikom budownictwa wyniosła w 2012 r. prawie 
100	tys. Były one pobierane również ze stron www.
pip.gov.pl oraz www.bezupadku.pl. 
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2.	 Program	informacyjno-promocyjny	
„Czas	pracy	a	wypadki	drogowe”

Kontrole przepisów dotyczących czasu pracy 
kierowców zawodowych (omówione w rozdziale IV 
niniejszego Sprawozdania) wspierał program infor-
macyjno-promocyjny ”Czas pracy a wypadki dro-
gowe”. Działania podejmowane przez inspektorów 
PIP miały służyć inspirowaniu do przeglądu warun-
ków pracy w przedsiębiorstwach	transportowych, 
spedycyjnych, zakładach	komunikacji	miejskiej 
– poprzez upowszechnianie wiedzy o okolicznoś-
ciach i przyczynach wypadków komunikacyjnych, 
a także uświadamianie prawnych i ekonomicznych 
konsekwencji tych wypadków w świetle naruszania 
przepisów o czasie pracy kierowców. Szczególna	
uwaga	zwrócona	została	na	zarządzanie	psycho-
społecznymi	czynnikami	ryzyka	oraz	właściwą	
i	zgodną	z	przepisami	organizację	pracy,	która	
ma	zasadniczy	wpływ	na	bezpieczeństwo	pro-
wadzenia	pojazdów.

Uwzględniono również problemy związane 
z organizacją pracy osób	prowadzących	pojazd	
w	ramach	swoich	obowiązków	służbowych, któ-
re nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, tzw. 
kierowców flotowych. Zgodnie z danymi pochodzą-
cymi ze statystycznej karty wypadku, stanowią oni 
ponad 2-krotnie liczniejszą niż kierowcy zawodowi 
grupę pracowników poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy w trakcie kierowania środkiem transportu 
na drogach publicznych.

Dla	pracodawców	i	ich	przedstawicieli	zor-
ganizowano	37	szkoleń,	w	których	uczestni-
czyły	1	122	osoby. Poza zagadnieniami objętymi 
kampanią omawiano również tematy zgłoszone 
przez uczestników, które dotyczyły m.in. zmian 
w przepisach o transporcie drogowym i odpowie-
dzialności pracowników za powierzone mienie. 
Wyniki ankiety wskazują, że pracodawcy ocenili 
szkolenia dobrze i bardzo dobrze (średnia ocen: 
3,9 przy skali 1–4).

W toku kampanii udzielano informacji i porad 
na stoiskach plenerowych, targach, a także podczas 
kontroli realizowanych w firmach transportowych. 
Inspektorom zgłaszano problemy dotyczące interpre-
tacji przepisów o czasie pracy w powiązaniu z przepi-
sami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozliczania 
ryczałtów za noclegi w pojeździe, odpowiedzialności 
pracodawcy za błędy kierowców, zaliczania do czasu 
pracy czasu załadunku i wyładunku.

Uczestnikom spotkań, szkoleń i kursów prze-
kazano ponad 6,7	tys.	publikacji	poświęconych	
różnym	aspektom	organizacji	bezpiecznej	pracy	
kierowców. Wśród nich na szczególną uwagę zasłu-
guje opracowany w roku sprawozdawczym poradnik 
Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców.

W realizacji działań informacyjnych Państwo-
wa Inspekcja Pracy współpracowała z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, policją, wojewódzkimi 
inspekcjami transportu drogowego, stowarzyszenia-
mi transportu międzynarodowego i związkami prze-
woźników drogowych, przedsiębiorstwami komuni-
kacji samochodowej, instytucjami i organizacjami 
upowszechniającymi problematykę bezpieczeństwa 
na drogach, regionalnymi izbami gospodarczymi, 
samorządami, izbami celnymi, powiatowymi urzę-
dami pracy i pogotowiem ratunkowym.

Efektem współpracy z mediami były 23 artykuły 
prasowe i audycje radiowe poświęcone bezpiecznej 
organizacji pracy kierowców.

Plakat	adresowany	do	kierowców	zawodowych
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Poradnik	PIP	dla	pracodawców	służący		
dostosowaniu	maszyn	do	wymagań	minimalnych

3.	 Program	informacyjno-prewencyjny	
dot.	dostosowania	do	minimalnych	
wymagań	w	zakresie	bezpieczeństwa	
i	higieny	pracy	–	maszyn	
do	przetwórstwa	tworzyw	sztucznych

Kontrole przestrzegania rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy potwierdzają, że 
poziom wiedzy pracodawców o praktycznych roz-
wiązaniach umożliwiających dostosowanie użytko-
wanych maszyn do minimalnych wymagań w zakre-
sie bhp i skala podejmowanych przez nich w tym 
celu działań – są niewystarczające. W latach 2010–
2011 prawie 10% poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy wykonywało czynności związane z obsłu-
gą maszyn; 2/3 z nich zatrudnionych było w zakła-
dach przetwórstwa przemysłowego (dane GUS). Do 
wielu z tych wypadków dochodzi z powodu niewłaś-
ciwego zabezpieczenia strefy zagrożenia lub nie-
właściwego działania systemów sterowania.

Działania informacyjno-szkoleniowe obję-
ły łącznie ponad 1 450 podmiotów użytkujących 
maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Z tej 
grupy, 730 wzięło udział w specjalnych szkoleniach 

i warsztatach dla użytkowników maszyn i otrzyma-
ło informatory dot. problematyki wymagań minimal-
nych oraz listy kontrolne pozwalające na samodziel-
ną ocenę spełniania wymagań bhp.

Przedsięwzięcia prewencyjne objęły natomiast 
343 podmioty, którym przekazano ankiety doku-
mentujące działania samokontrolne i naprawcze. 
Spośród 174 podmiotów, które udokumentowały 
przeprowadzenie takich działań, pozytywną	opinię	
inspektorów	pracy	uzyskało	151	firm	–	otrzyma-
ły	one	zaświadczenia	o	uczestnictwie	w	progra-
mie	prewencyjnym. Część zakładów objęta została 
wizytacjami, podczas których weryfikowano dzia-
łania dostosowawcze i naprawcze pracodawców, 
a także udzielano dodatkowych porad technicznych.

Uczestnicy ww. programu przeprowadzili samo-
kontrolę	dot.	1 983	maszyn. Spośród nich, 907 
nie spełniało wymagań minimalnych, 822 maszyny 
dostosowano, a 59 wycofano z użytkowania z uwa-
gi na zbyt duże koszty ich naprawy lub remontu. 

Działania dostosowujące maszyny do mini-
malnych wymagań najczęściej dotyczyły: elemen-
tów sterowniczych (widoczność, identyfikacja), 
układów sterowania, uruchamiania i zatrzymywa-
nia maszyn (wyłączniki bezpieczeństwa), ochrony 
przed zetknięciem z elementami ruchomymi (osło-
ny), zabezpieczenia operatorów przed oparzenia-
mi, oświetlenia stanowisk pracy (w tym oświetle-
nia miejscowego), ochrony przed emisją gazów, 
oparów i pyłów.

Główne przyczyny wycofywania maszyn z eks-
ploatacji były związane z: układami sterowania, uru-
chamianiem i zatrzymywaniem maszyn, zagrożenia-
mi dotyczącymi zetknięcia z elementami ruchomymi, 
urządzeniami zatrzymywania awaryjnego i odłącza-
nia maszyn od źródeł zasilania.

Trzydziestu uczestników programu prewen-
cyjnego PIP zostało wyróżnionych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych pakietami bhp. Doty-
czyło to tych podmiotów, które wyjątkowo aktyw-
nie realizowały założenia programu i podjęły dzia-
łania dostosowawcze wymagające największego 
nakładu pracy.

Doświadczenia z realizacji programu potwier-
dzają, że nadal wielu pracodawców styka się z prob-
lematyką minimalnych wymagań po raz pierwszy 
i nie zdaje sobie sprawy z obowiązującego stanu 
prawnego. Odnosi się to szczególnie do małych 
przedsiębiorstw, w których brakuje specjalistycznej 
kadry technicznej. Jednocześnie zauważyć należy, 
że w ocenie pracodawców realizujących program, 
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dostosowanie wszystkich maszyn do minimalnych 
wymagań bhp w ciągu jednego roku jest bardzo 
trudne, z uwagi na czas potrzebny do wdrożenia 
zmian technologicznych i związane z tym nakłady 
finansowe.

4.	 Zarządzanie	bezpieczeństwem	pracy	
–	prewencja	wypadkowa

Zakłady, w których odnotowano największą licz-
bę wypadków przy pracy, wytypowane zostały do 
programu prewencyjnego mającego na celu wyeli-
minowanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdro-
żenie elementów zarządzania bezpieczeństwem 
pracy, w tym przepisów dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego oraz badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. 

Dlatego prowadząc działania informacyjne 
zwracano pracodawcom szczególną uwagę na:
•	 istnienie nie tylko prawnego obowiązku, ale 

i praktycznej potrzeby oceny ryzyka w miejscu 
pracy opartej na analizie stanu faktycznego, 
uwzględniającej wszystkie zagrożenia zawo-
dowe, 

Programy poprawy warunków pracy wska-
zują, że pracodawcy i osoby pełniące obowiąz-
ki służby bhp, nierzadko traktują ocenę ryzy-
ka zawodowego jako jedynie formalny wymóg 
sporządzenia dokumentu dla organów kontrol-
nych. Wiąże się to zazwyczaj z brakiem wystar-
czającej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem 
zawodowym.
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•	 konieczność przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego w sposób ciągły, przy uwzględnie-
niu wniosków wynikających z badania okoliczno-
ści i przyczyn wypadków przy pracy w zakładzie,

•	 znaczenie zaangażowania kierownictwa 
wszystkich szczebli i załogi zakładu w proces 
oceny ryzyka zawodowego i wdrażania wnio-
sków profilaktycznych.
Pracodawców do udziału w programie typo-

wano w szczególności na podstawie bazy	danych	
Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych dot. wypad-
ków przy pracy oraz analizy rejestru wypadków 
zgłoszonych do okręgowych inspektoratów pracy. 

W	spotkaniach	informacyjno-szkoleniowych	
poświęconych	 zarządzaniu	 bezpieczeństwem	
pracy	wzięły	udział	1	874	firmy. Inspektorzy pracy 
omawiali przykłady wypadków, analizując ich oko-
liczności i przyczyny w kontekście zapobiegania 
wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Spo-
śród pracodawców uczestniczących w spotkaniach, 
862 zadeklarowało udział w programie prewencyj-
nym, w tym 735 przeprowadziło samokontrolę i dzia-

łania dostosowawcze (na podstawie specjalistycznej 
ankiety udostępnionej przez PIP). Kontrolami spraw-
dzającymi realizację programu prewencyjnego obję-
to 182 pracodawców. 

Elementem ewaluacji programu było korespon-
dencyjne badanie opinii pracodawców na temat pro-
jektu. Na udział w badaniu zdecydowało się do koń-
ca roku sprawozdawczego 441 zakładów.

Opinie inspektorów pracy – sformułowane na 
podstawie spotkań z pracodawcami oraz kontroli 
sprawdzających realizację programu – dowodzą, że 
duża liczba i powtarzalność wypadków przy pracy 
wiążą się często z niskim poziomem wiedzy i niedo-
statecznym	zaangażowaniem	kadry	kierowniczej	
w	proces	zarządzania	bezpieczeństwem	pracy. 
Wskazuje to na konieczność podwyższania pozio-
mu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy adresowanych do osób kierujących pracowni-
kami, a także potwierdza zasadność kampanii infor-
macyjnych mających na celu popularyzację wiedzy 
dotyczącej oceny ryzyka zawodowego w procesie 
prewencji wypadkowej.
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Wykres	75.	Zarządzanie	bezpieczeństwem	pracy:	najważniejsze	efekty	programu	w	obszarze	warunków	pracy		
–	wg	pracodawców

Źródło: dane PIP
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5.	 Kampania	informacyjna		
„Stres	i	inne	czynniki	psychospołeczne	
związane	z	pracą”

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy kontynuowała działania poświęcone zapobie-
ganiu negatywnym skutkom stresu i innych czynni-
ków psychospołecznych w miejscu pracy.

Kampania informacyjna objęła takie dziedziny 
gospodarki, jak: edukacja, handel, administracja 
publiczna i przemysł. W badaniach (dobrowolnych 
i anonimowych) korzystano z narzędzia, umożliwia-
jącego określanie w przedsiębiorstwach poziomu 
stresu, częstotliwości występowania objawów stre-
su u pracowników i identyfikację jego źródeł w śro-
dowisku pracy. Opierając się na tak przeprowadzo-
nej ocenie poziomu stresu, wdrażano w badanych 
przedsiębiorstwach przedsięwzięcia profilaktyczne 
i naprawcze.

Działania informacyjne realizowane były przez 
wszystkie okręgowe inspektoraty pracy. W	 143	
szkoleniach	udział	wzięło	4	474	przedstawicieli	
pracodawców	i	pracowników	(w roku 2011 – 127 
szkoleń dla 1	981 osób). Ich uczestnikom przekazy-
wano, cieszące się niezmiennie dużym zaintereso-
waniem, publikacje PIP poświęcone problematyce 
stresu zawodowego. Stałym elementem szkoleń są 
zagadnienia dotyczące mobbingu. Odpowiedzią na 
zgłaszane zapotrzebowanie były publikacje: Mob-
bing. Poradnik pracodawcy i Mobbing. Poradnik 
pracownika. Efekt kampanii to także 50	artykułów	
prasowych	i	audycji w środkach masowego prze-
kazu (w 2011 r. było ich 30).

Działania prewencyjne podjęło 486 pracodaw-
ców (282 w roku 2011), przy czym do pomiaru	stre-
sogenności	cech	pracy przystąpiło 55 zakładów 
(wypełniono prawie 2 tys. kwestionariuszy). Praco-
dawcy, którzy decydowali się na uczestnictwo w czę-
ści prewencyjnej, otrzymywali wsparcie PIP w zakre-
sie analizy wyników przeprowadzonych pomiarów 
ankietowych, a także doboru środków naprawczych 

i profilaktycznych służących rozwiązaniu problemów 
w danym zakładzie pracy.

W roku sprawozdawczym PIP rozpoczęła 
w kontrolowanych zakładach pracy	monitoring	
oceny	 ryzyka	zawodowego	w	odniesieniu	do	
czynników	psychospołecznych. Uzyskane wyni-
ki świadczą, że blisko połowa przedsiębiorstw obję-
tych kontrolami (684 z 1	461), uwzględniła czynniki 
psychospołeczne w ocenie ryzyka zawodowego. 
Do grupy tej skierowana została ankieta zawierają-
ca szczegółowe pytania dotyczące metod, zakresu 
i wyników przeprowadzonej oceny. Na tej podsta-
wie można stwierdzić, że wzrasta	świadomość	
faktu,	 iż	brak	zarządzania	stresem	 jest	coraz	
częściej	 przyczyną	 zaburzeń	 w	 efektywnym	
funkcjonowaniu	 przedsiębiorstw. Jednocześ-
nie jednak pracodawcy, którzy zdecydowali się na 
opracowanie i wdrażanie we własnych przedsię-
biorstwach działań profilaktycznych, nadal stano-
wią wyraźną mniejszość. Fakt ten można wiązać 
z kilkoma przyczynami: brakiem środków finanso-
wych, szczególnie w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, koncentrowaniem się na bieżącej 
działalności i niedostatecznym rozumieniem prob-
lematyki stresu zawodowego.

Należy zaznaczyć, że ww. kampania PIP w roku 
2012 była częścią	ogólnoeuropejskiego	projektu	
Komitetu	Wyższych	Inspektorów	Pracy poświę-
conego prewencji zagrożeń psychospołecznych.

6.	 Program	informacyjno-promocyjny	
„Ochrona	pracy	w	rolnictwie	
indywidualnym”

Wśród działań PIP służących ochronie pracy 
w rolnictwie indywidualnym do najważniejszych 
należą: doradztwo techniczne, promocja bezpie-
czeństwa i edukacja, zarówno w trakcie wizytacji 
gospodarstw rolnych, jak i spotkań z rolnikami oraz 
społecznością wiejską.

Wizytacje	ogółem,	w	tym: 6	220

wizytacje gospodarstw indywidualnych, w tym: 1 272

gospodarstw biorących udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 976

gospodarstw, w których prowadzona jest praktyczna nauka zawodu 51

w związku z wypadkami przy pracy 69

wizytacje prac żniwnych 2 639

wizytacje innych prac polowych 1 213

Liczba	pracujących	osób	objętych	wizytacjami	 9	991

Źródło: dane PIP
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Z analizy nieprawidłowości rejestrowanych 
podczas wizytacji gospodarstw w ciągu ostatnich 
trzech lat wynika, iż nieznacznie spadła liczba uchy-
bień w zakresie bezpieczeństwa użytkowania pila-
rek. Stwierdzono natomiast większą liczbę zagro-
żeń związanych z obsługą kombajnów zbożowych. 

W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, 
pracownicy PIP wizytowali	miejsca	prac	polowych	
i	gospodarstwa rolników indywidualnych.

W czasie wizytacji pracownicy inspekcji pracy 
dokonali	przeglądu	stanu	technicznego	maszyn,	
urządzeń	 i	 narzędzi	 rolniczych, w tym niemal 
4,3 tys. ciągników, 3,7 tys. przyczep rolniczych, 
1,5 tys. kombajnów oraz 4,3 tys. innych maszyn 
i urządzeń rolniczych (np. pilarek tarczowych i łań-
cuchowych, pras, rozrzutników obornika, kosiarek, 
opryskiwaczy, siewników). 
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Wykres	76.	Odsetek	maszyn	i	urządzeń	rolniczych,	w	których	stwierdzono	uchybienia		
w	zakresie	bezpieczeństwa	obsługi

Źródło: dane PIP

Wizytacje	prac	polowych

Podobnie jak w latach poprzednich, stwier-
dzono duży odsetek maszyn	 zagrażających	
życiu	 i	zdrowiu	osób. Nieprawidłowości miały 
m.in. związek z wadami konstrukcyjnymi, niewłaś-
ciwymi rozwiązaniami technicznymi i ergonomicz-
nymi, stosowaniem niewłaściwych osłon i zabez-
pieczeń lub ich brakiem. Bardzo często na spadek 
bezpieczeństwa technicznego wpływał wysoki sto-
pień zużycia maszyn i pojazdów rolniczych. 
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W przypadku pilarek	tarczowych, powszech-
nie wykorzystywanych w gospodarstwach,	ponad	
70%	nie	spełniało	wymagań	bezpieczeństwa	pracy 
w zakresie wyposażenia w elementy ochronne, takie 
jak osłony piły tarczowej, kaptur ochronny, osłona 
przekładni napędu. Z obserwacji wizytujących wyni-
ka, że w dalszym ciągu użytkowane są piły	„samo-
róbki”, niespełniające podstawowych wymogów bhp.

Odnotowano mniejszą niż w latach poprzednich 
liczbę ciągników, których stan techniczny stanowi 
zagrożenie dla operatora. Nadal jednak inspektorzy 
stwierdzali liczne przypadki użytkowania maszyn 
z niesprawnymi hamulcami i zużytym ogumieniem 
kół oraz niewłaściwego sprzęgu ciągnika z przy-
czepą lub inną maszyną rolniczą (nieprawidłowości 
wykryto w 43% ocenianych sprzęgów). Nagminny 
jest brak gaśnic i apteczek w wyposażeniu ciągni-
ków. Za pozytywne zjawisko należy natomiast uznać 
malejącą od kilku lat liczbę ciągników własnej kon-
strukcji użytkowanych przez rolników.

W czasie wizytacji stwierdzono uchybienia 
w stanie technicznym dużej części użytkowanych 
przyczep. Najwięcej nieprawidłowości polegało na: 
niepodłączeniu przewodów elektrycznych i hamul-
cowych, braku trójkątów wyróżniających pojazdy 
wolnobieżne, złym stanie lub braku podwyższonych 
burt podczas transportu ładunków objętościowych, 
braku zabezpieczeń burt przed niekontrolowanym 
opadaniem. W innych maszynach i urządzeniach rol-
niczych największe zagrożenie stanowiły nieosłonię-
te ruchome elementy mechanizmów napędowych. 
Często stwierdzano również niebezpieczny	prze-
wóz	ludzi na przyczepach oraz wozach załadowa-
nych materiałami objętościowymi, na zaczepach, 
pomostach i błotnikach maszyn i pojazdów rolni-
czych; odnotowano łącznie 514 takich przypadków.

Szczególnie niepokoi fakt, że w roku spra-
wozdawczym częściej niż w latach poprzednich 
rejestrowano brak	osłon	na	wałach	przegu-
bowo-teleskopowych, sprzęgających ciągnik 
z maszyną lub przyczepą czy stosowanie osłon 
zużytych albo niekompletnych. 

Inspektorzy	PIP	mieli	zastrzeżenia	niemal	
do	każdego	kombajnu	poddanego	przeglądowi. 
Stwierdzano przede wszystkim niekompletne lub 
uszkodzone osłony na elementach napędowych 
zespołu żniwnego, całkowity brak osłon, niekom-
pletne drabinki i poręcze wiodące na pomost ope-
ratora, niestosowanie podpór zabezpieczających 
przed przygnieceniem przez hydraulicznie uniesiony 
heder w momencie naprawy przyrządu żniwnego. 

Poważnym zagrożeniem dla zdrowia rolników 
i ich rodzin są włókna	azbestowe będące skład-
nikiem pokryć dachowych, szczególnie w przy-
padkach samodzielnie prowadzonych remontów 
i wymiany. Z relacji specjalistów PIP wynika, że wciąż 
niedostateczna jest wiedza o zagrożeniach związa-
nych z włóknami azbestowymi i zasadach ochro-
ny przed ich wchłanianiem. Niebezpieczeństwo,	
na	jakie	narażają	się	rolnicy,	wiąże	się	z	samo-
dzielnym	usuwaniem	materiałów	zawierających	
azbest,	 niewłaściwym	 ich	 przechowywaniem,	
a	zwłaszcza	wtórnym	wykorzystywaniem, np. do 
budowy wiat lub utwardzania podwórza. Wielu rolni-
ków tłumaczy, że wynajęcie profesjonalnej firmy do 
usunięcia azbestu z ich gospodarstwa nie jest możli-
we, z uwagi na brak środków finansowych na ten cel.

Podczas czynności wizytacyjnych pracowni-
cy PIP szczególną uwagę zwracali na bezpieczeń-
stwo	dzieci	i	młodzieży. Niestety, w dalszym cią-
gu ujawniane są przypadki angażowania dzieci do 
prac, których nie powinny wykonywać w gospodar-
stwie. Stwierdzono 427 przypadków pracy dzieci, 
w tym 101 dotyczyło wykonywania prac wzbronio-
nych młodocianym, natomiast 267 dzieci przebywa-
ło w niebezpiecznej strefie w pobliżu pracujących 
maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto w wizyto-
wanych gospodarstwach zwykle brak było wydzie-
lonych miejsc do bezpiecznej zabawy dzieci.

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje także 
inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie, mające 
na celu wzrost świadomości zagrożeń zawodowych 
i wypadkowych. Są one realizowane we współpra-
cy	z	licznymi	partnerami, przede wszystkim: Kasą 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ośrodka-
mi doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, insty-
tucjami kościelnymi, sołtysami, kuratorami oświa-
ty, szkołami i uczelniami wyższymi, Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, lokalnymi władzami samo-
rządowymi. Forum wymiany informacji i współpracy 
stanowią wojewódzkie i powiatowe komisje ds. bez-
pieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Przeprowadzono 125 konkursów dla rolników, 
w których uczestniczyło ok. 3,7 tys. osób. W 233 
konkursach oraz olimpiadach dot. wiedzy o bhp dla 
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich udział wzięło 
14,6 tys. uczestników. Ponadto zorganizowano 150 
konkursów plastycznych dla 14,4 tys. najmłodszych 
mieszkańców wsi. 

W konkursie „Bezpieczne	Gospodarstwo	
Rolne” wzięło udział 976 gospodarstw indywi-
dualnych, spośród których wyłoniono laurea-



177

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

i niewielkie zasoby kadrowe inspekcji pracy. W nad-
chodzących latach wskazane byłoby rozszerzenie 
tych działań dzięki wykorzystaniu kampanii informa-
cyjnej w środkach masowego przekazu.

7.	 Program	edukacyjny	
„Kultura	bezpieczeństwa”

Właściwe przygotowanie do bezpiecznego 
wykonywania pracy, a także upowszechnianie pod-
stawowej wiedzy z zakresu prawa pracy ma na celu 
– adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów – program edukacyjny pn. „Kultu-
ra bezpieczeństwa”. W roku 2012 we współpracy 
z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwo-
wym Instytutem Badawczym, kuratoriami oświa-
ty, szkołami i uczelniami wyższymi zrealizowano 
VI	edycję	programu.

W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiło do 
programu 345	szkół	ponadgimnazjalnych z całej 
Polski, a w jego realizację zaangażowało się 903	
nauczycieli. W lekcjach przeprowadzonych przez 
nauczycieli wzięło udział ponad 45	tys.	uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Odnotowuje się wzra-
stające	 zainteresowanie	 programem – liczba 
nauczycieli i szkół zaangażowanych we współpra-
cę przy jego realizacji była w roku sprawozdawczym 
najwyższa od rozpoczęcia działań w 2006 r.

Podczas spotkań organizowanych przez okrę-
gowe inspektoraty pracy nauczyciele biorący udział 
w programie często występowali z prośbą o wizy-
tę inspektora pracy. W roku szkolnym 2011/2012 
w pogadankach z przedstawicielem PIP wzięło 
udział 9 617 uczniów.

Nauczyciele realizowali program przede wszyst-
kim podczas takich przedmiotów, jak: godzina 
wychowawcza, nauka o przedsiębiorczości, ele-
menty prawa, edukacja ekologiczna, przedmioty 
zawodowe, warsztaty szkolne, zajęcia fakultatyw-
ne. W trakcie programu często weryfikowali wiedzę 
zdobytą przez uczniów, poprzez różnego rodzaju 
konkursy (tematyczne, plastyczne, filmowe, na naj-
ciekawsze hasło z dziedziny bhp), które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem młodzieży. Ponadto orga-
nizowane były praktyczne lekcje z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w tym wizyty w zakładach 
pracy oraz dni otwarte w okręgowych inspektora-
tach pracy. 

Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowa-
dzanym corocznie po realizacji zadań w szkołach, 
96% nauczycieli oceniło program jako bardzo dobry 
lub dobry. Nauczyciele deklarowali, że mając za 
sobą uczestnictwo w programie i wiedzę na jego 

tów szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 
Laureaci konkursu wskazywani są jako wzór do 
naśladowania, a zastosowane przez nich bez-
pieczne rozwiązania techniczne i technologiczne 
stanowią przykłady dobrych praktyk.

Działalność edukacyjna Państwowej Inspekcji 
Pracy adresowana do środowiska wiejskiego obej-
mowała wszystkie grupy wiekowe. Podczas różne-
go rodzaju masowych imprez rolniczych zorgani-
zowano 167	stoisk	informacyjno-promocyjnych	
PIP, które według szacunków odwiedziło blisko 52 
tys. osób. Inspektorzy pracy udzielili 3,5 tys. porad, 
w tym dot. technicznego bezpieczeństwa pracy, 
angażowania młodocianych do pracy, bezpiecz-
nego przebywania dzieci w gospodarstwie rolnym.

Zorganizowano 344 szkolenia	w	zakresie	bez-
piecznej	pracy – dla niemal 8,5 tys. rolników indy-
widualnych; przeprowadzono 117 wykładów dla 
3,1 tys. uczniów szkół o profilu rolniczym oraz 504 
prelekcje dla 22,2 tys. dzieci z wiejskich szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów. 

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, 
inspektorzy PIP przeprowadzili również 143	poga-
danki w czasie wolnym od szkoły, podczas kolo-
nii, obozów i zimowisk (w sumie dla 6 186 dzieci). 
Część z nich, pod hasłem „Bezpieczne	lato”, zre-
alizowana została dzięki współpracy z ZHP, policją, 
strażą pożarną, służbami medycznymi oraz dyrek-
torami szkół.

Wzorem lat ubiegłych, Państwowa Inspekcja 
Pracy podejmowała także współpracę	z	mediami	
–	lokalnymi	i	ogólnopolskimi. Ukazało się niemal 
80 publikacji prasowych poruszających problematy-
kę bezpieczeństwa życia i pracy na wsi; 25 audycji 
poświęconych tematyce bhp w rolnictwie wyemito-
wano w stacjach telewizyjnych, a 62 w rozgłośniach 
radiowych. 

Wśród rolników stopniowo	rośnie	zaintere-
sowanie	 zagadnieniami	 ochrony	 pracy. Duży 
wpływ na to ma powiązanie przyznawania	dota-
cji	unijnych	z koniecznością przestrzegania wymo-
gów sanitarnych i dotyczących dobrostanu zwie-
rząt, a także przepisów ochrony środowiska. Jednak 
pomimo wielu pozytywnych zmian zachodzących na 
polskiej wsi oraz utrzymującej się od lat malejącej 
tendencji w zakresie liczby zdarzeń wypadkowych 
przy pracy rolniczej – rolnictwo	pozostaje	jednym	
z	najbardziej	wypadkogennych	sektorów	gospo-
darki. Dotychczasowe działania na rzecz minima-
lizowania zagrożeń w rolnictwie indywidualnym, 
określone w ustawie o PIP, mają ograniczony zasięg 
z uwagi na dużą liczbę gospodarstw indywidualnych 
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temat, przystąpiliby do niego ponownie lub polecili-
by uczestnictwo w nim innym nauczycielom. O pro-
gramie najczęściej dowiadywali się od dyrektora 
szkoły, inspektora pracy, innego nauczyciela lub ze 
strony internetowej PIP.

Na uczelniach	wyższych program realizowano 
w formie wykładów i seminariów. Tematyka wykła-
dów ustalana była w zależności od charakteru uczel-
ni (np. „Zagrożenia na budowach”, „Wypadki przy 
pracy i katastrofy budowlane”, „System ochrony pra-
cy w Polsce”, „Umowy o pracę i czas pracy”). Łącz-
nie 3 022 osoby uczestniczyły w tych spotkaniach.

docianych, różnic między umową o pracę a umowa-
mi cywilnoprawnymi, zasad zawierania i rozwiązywa-
nia umowy o pracę, rozliczania czasu pracy, prawa 
do urlopu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
kampania	objęła	swoim	zasięgiem	przeszło	41%	
osób	w	wieku	16–25	lat.

8.	 Program	prewencyjny	dla	
mikrozakładów	„Zdobądź	dyplom	PIP”

Kontynuowano realizację programu Zdobądź 
dyplom PIP służącego poprawie warunków pracy 
w najmniejszych zakładach. 

Działaniami informacyjnymi	oraz	edukacyj-
nymi objęto 1 687 pracodawców. Spośród nich, 
1 187 zadeklarowało udział	w	programie popra-
wy	 warunków	 pracy, opartym na samokontro-
li według ankiety specjalistycznej PIP i wdrożeniu 
zmian dostosowujących zakład do przepisów prawa 
pracy. Po przeprowadzeniu przez inspektorów PIP 
kontroli audytowych, 523	pracodawców	uzyskało 
dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Wśród laureatów programu prewencyjnego 
w 2012 r. dominowali właściciele hurtowni i skle-
pów (20%), zakładów usługowych (18%), przetwór-
stwa przemysłowego (17%), zakładów budowla-
nych (15%) i zakładów mechaniki pojazdowej (12%). 
W stosunku do lat ubiegłych zwiększyła się liczba 
zainteresowanych programem przedsiębiorstw 
o dużych zagrożeniach dla życia lub zdrowia pra-
cujących. Dla co trzeciego zgłoszonego pracodawcy 
udział w programie był pierwszym kontaktem z Pań-

Ogółem w latach 2006–2012 zajęcia poświę-
cone problematyce ochrony pracy, zorganizo-
wane w ramach programu, zgromadziły ponad 
230	tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i stu-
dentów.

W 2012 r. realizowano również informacyjną	
kampanię	społeczną pod hasłem „Bezpiecznie	od	
startu”, która miała na celu zainteresowanie uczniów 
oraz studentów zdobywaniem podstawowej wiedzy 
nt. prawa pracy i zasad bezpiecznej pracy. Podczas 
krótkich audycji radiowych i na portalach interneto-
wych popularyzowano treści najważniejsze z punktu 
widzenia młodych ludzi, dotyczące m.in. pracy mło-

Plakat	kampanii	„Bezpiecznie	od	startu”

Zaproszenie	do	udziału	w	programie	prewencyjnym
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stwową Inspekcją Pracy i okazją do podjęcia samo-
dzielnych i dobrowolnych działań naprawczych. 

Na podstawie badania ankietowego przepro-
wadzonego wśród laureatów programu stwierdzić 
można, iż dominującym motywem współpracy z PIP 
była chęć poddania zakładu ocenie inspekcji pracy.

W trakcie realizacji programu prewencyjnego, 
w ok. 60% zakładów podjęto konkretne działania słu-
żące poprawie stanu bhp, a ok. 1/3 – skoncentrowa-
ła się na wyeliminowaniu nieprawidłowości z zakresu 
prawnej ochrony pracy.

W szczególności:
 – uzupełniono oceny ryzyka zawodowego,
 – wyeliminowano usterki maszyn i urządzeń,
 – przeprowadzono prace remontowe zapleczy 

higieniczno-sanitarnych i magazynów,
 – zakupiono i wydano środki ochrony indywi-

dualnej, 
 – wymieniono niespełniające wymogów tech-

nicznych drabiny i rusztowania,
 – zaprowadzono ewidencję czasu pracy,
 – udzielono pracownikom zaległych urlopów 

bądź określono terminy ich wykorzystania,
 – wypłacono zaległe wynagrodzenia i skorygo-

wano źle naliczone świadczenia,
 – uzupełniono brakującą dokumentację pracow-

niczą.
W latach 2008–2012 do programu przystąpiło 

5 359 pracodawców, a 2 008 z nich zdobyło dyplom 
PIP. Część pracodawców biorących udział w pro-

gramie nie zdecydowała się przystąpić do audy-
tu po realizacji programu naprawczego. Z	każdym	
rokiem	rośnie	jednak	odsetek	pracodawców,	któ-
rzy	pozytywnie	przechodzą	weryfikację	działań	
naprawczych	podjętych	w	ramach	programu	pre-
wencyjnego	i	otrzymują	dyplomy	PIP (2012 r. – 
45%, 2011 r. – 43%, 2010 r. – 34%).

W roku 2012 dokonano oceny efektywno-
ści działań – związanych z realizacją programu – 
podejmowanych w latach ubiegłych. W tym celu 
przeprowadzono kontrole u 185 pracodawców, któ-
rym w latach 2008–2010 przyznano „Dyplom PIP”. 
Jedynie w 15% tych zakładów inspektorzy, w związ-
ku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, nałożyli 
kary grzywny. W pozostałych zakładach inspektorzy 
pracy zastosowali środki wychowawcze (10%) lub 
wydali jedynie decyzje dotyczące drobnych niepra-
widłowości (75%). Wyniki kontroli pozwalają wnio-
skować, iż	zakłady	będące	laureatami	programu	
w	większości	uzyskały	 trwałą	poprawę	bezpie-
czeństwa	pracy	i	przestrzegania	prawa	pracy.

9.	 Kampania	informacyjna		
„Poznaj	swoje	prawa	w	pracy”

W 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy zreali-
zowała II etap kampanii informacyjnej „Poznaj swo-
je prawa w pracy”. Cel kampanii to promocja wie-
dzy prawnej i kultury praworządności w stosunkach 
pracy, uświadamianie pracodawcom regulacyjne-

1

1

9

13

32

44

poprawa wizerunku pracodawcy

podniesienie wiarygodnoÊci firmy

wczeÊniejsza kontrola PIP

poszerzenie wiedzy

ch´ç modernizacji  zakładu

ch´ç sprawdzenia stanu bezpieczeƒstwa w zakładzie

% pracodawców

Wykres	77.	Motywy	udziału	pracodawców	w	programie	„Zdobądź	dyplom	PIP”

Źródło: dane PIP
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ni medialni: Radio PIN, TVP INFO, Gazeta Praca.pl, 
periodyki – „Atest. Ochrona Pracy”, „Przyjaciel przy 
Pracy”, „Promotor BHP”, „Praca i Zdrowie” oraz fir-
ma STRÖER. 

Kadry	ze	spotu	TV	kampanii		
„Poznaj	swoje	prawa	w	pracy”

go wpływu prawa pracy na wyższy komfort pracy 
i życia, poprawę relacji w zespole, efektywność dzia-
łania firmy.

Projekt	wspierali	liczni	partnerzy – instytucje 
i organizacje, a wśród nich: Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, Ogólnopolskie Porozumie-
nie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, 
Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła 
Polskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, a także patro-

W celu objęcia działaniami popularyzatorski-
mi jak największej grupy odbiorców zorganizowa-
no kampanię	informacyjną	w	środkach	maso-
wego	przekazu pod hasłem „Prawo	pracy	to	
standard.	Osiągaj	sukces	zgodnie	z	przepi-
sami”. W roku sprawozdawczym spoty radio-
we i telewizyjne emitowane były w październiku 
i listopadzie – łącznie 4,5 tys. emisji telewizyjnych 
oraz 120 radiowych. Dodatkowo, z inspiracji PIP, 
ukazało się 150 artykułów prasowych oraz prze-
szło 200 audycji radiowych i telewizyjnych (w tym 
w mediach regionalnych i lokalnych) dotyczących 
najważniejszych zagadnień prawa pracy i legal-
ności zatrudnienia. Przesłanie kampanii zostało 
również wsparte przez znane i szanowane osoby 
życia publicznego pełniące rolę ambasadorów 
kampanii, które przekonywały do zaangażowa-
nia na rzecz praworządności w stosunkach pracy. 

Z badań przeprowadzonych po zakończeniu 
kampanii w środkach masowego przekazu wynika, 
że kampania	telewizyjna	objęła	swoim	zasięgiem	
ponad	70%	grupy	docelowej – osób aktywnych 
zawodowo w przedziale wiekowym 18–65 lat.

Dla partnerów kampanii przygotowano cykl	
szkoleń	i	seminariów: „Jak promować prawo pra-
cy w moim środowisku; korzyści z przestrzegania 
prawa pracy”. Miały one na celu zaktywizowanie 
partnerów i inspirowanie ich do samodzielnego pro-
pagowania przesłania kampanii w najbliższym śro-
dowisku. Ważnym adresatem szkoleń i seminariów 
była grupa prawie 2 tys. społecznych inspektorów 
pracy, dla których zorganizowano 79 szkoleń. 

Działaniami edukacyjnymi objęto także osoby	
przygotowujące	się	do	wejścia	na	rynek	pracy	
i	osoby	poszukujące	pracy, którym przekazano 
podstawowe informacje na temat legalnego zatrud-
nienia, w tym specyfiki zatrudnienia pracownicze-
go i niepracowniczego (na podstawie umów prawa 
cywilnego). Wspólnie z urzędami pracy zorganizo-
wane zostały szkolenia dla osób poszukujących pra-
cy. W szkołach zawodowych i na uczelniach wyż-
szych odbyło się 96 spotkań informacyjnych dla 
prawie 7 tys. osób. 

W ciągu dwóch lat kampanii, w prawie 600 
szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych wzięło 
udział ponad 33 tys. osób.
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Na potrzeby działań informacyjnych prowadzo-
nych w roku sprawozdawczym przygotowano nowe 
pozycje wydawnicze, takie jak: Formy zatrudnienia; 
Praca tymczasowa;	Pośrednictwo pracy; Nowy 
pracownik. Obowiązki pracodawcy. Obecnie seria 
wydawnicza „Poznaj swoje prawa w pracy” składa 
się z 14 tytułów (broszur i ulotek). Łączny nakład 
publikacji poświęconych zagadnieniom prawa pracy 
w ciągu dwóch lat kampanii wyniósł ponad 350	tys.	
egzemplarzy (w tym 220 tys. egzemplarzy sfinan-
sowanych zostało ze środków funduszy unijnych, 
w ramach projektu partnerskiego realizowanego 
wspólnie z OPZZ). Wszystkie wydawnictwa kampa-
nii dostępne są na stronie: www.pip.gov.pl oraz na 
stronie kampanii: www.prawawpracy.pl.

10.	Konkursy,	nagrody	Głównego	
Inspektora	Pracy,	udział	w	targach,	
działalność	wydawnicza	i	szkoleniowa	

Wskazywaniu i promowaniu przykładów naj-
lepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy a także 
promocji wiedzy prawnej i kultury praworządności 
w stosunkach pracy służą konkursy organizowane 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

O zaszczytny tytuł laureata konkursu „Praco-
dawca	–	organizator	pracy	bezpiecznej” corocznie 

rywalizują firmy, które osiągnęły wyróżniające stan-
dardy bezpieczeństwa i ochrony pracy. W 2012 r., 
spośród 197 zakładów zgłoszonych do konkursu 
(w kategoriach: małe zakłady – 77 uczestników, 
średnie – 75, duże – 45),	Główny	Inspektor	Pracy	
przyznał	statuetkę	Mecum	Tutissimus	Ibis	9	pra-
codawcom. Są to pracodawcy, którzy właściwej 
organizacji pracy i ochronie pracownika w środo-
wisku pracy poświęcają szczególną uwagę. Prowa-
dzą regularne przeglądy warunków pracy, analizują 
i wyciągają praktyczne wnioski z każdego zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego, promują kulturę pracy 
wśród załogi i efektywnie zarządzają bezpieczeń-
stwem pracy w przedsiębiorstwie. 

Przyznawana przez inspekcję pracy statuet-
ka staje się elementem budowania wiarygodności 
przedsiębiorstwa i jego promocji, również w obsza-
rze międzynarodowym.

Podobny charakter ma konkurs adresowany do 
branży budowlanej – „Buduj	bezpiecznie” – organi-
zowany na szczeblu okręgowych inspektoratów pra-
cy, w którym ogółem udział wzięło 100 uczestników.

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Pol-
skiego organizowany jest „Konkurs	dla	pracowni-
ków	młodocianych”, kierowany do młodych adep-
tów rzemiosła, którzy mają okazję sprawdzić swoją 
wiedzę dot. przepisów prawa pracy i bezpiecznych 
zachowań w miejscu pracy. W eliminacjach na 

Statuetki	„Mecum	Tutissimus	Ibis”
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szczeblu regionalnym wzięło udział blisko 600 mło-
docianych pracowników. 

Stosunkowo małym zainteresowaniem cieszy 
się konkurs o tytuł „Najaktywniejszego	zakładowe-
go	społecznego	inspektora	pracy”, współorgani-
zowany ze związkami zawodowymi. Jego celem jest 
poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach, 
ze wskazaniem na godne naśladowania przykłady 
działań społecznych inspektorów pracy, których 
misję stanowi wspieranie zawodowych kadr inspek-
torskich w egzekwowaniu prawa pracy w przedsię-
biorstwach.

Pomimo szerokiego propagowania idei konkur-
su podczas spotkań i szkoleń przeprowadzanych 
przez inspektorów pracy z inicjatywy organizacji 
związkowych dla społecznych inspektorów pracy 
oraz działaczy związkowych – na terenie całego kra-
ju wzięło w nim udział tylko 55 społecznych inspek-
torów pracy (w tym 25 w woj. śląskim, wielkopol-
skim i opolskim).

Nagroda	im.	Haliny	Krahelskiej przyznawa-
na jest za osiągnięcia w zakresie prewencji zagro-
żeń zawodowych oraz popularyzacji prawa pracy. 
W roku 2012 Główny Inspektor Pracy uhonorował 9 
osób reprezentujących środowiska naukowe, ruch 
związkowy, administrację rządową. 

Za zasługi na rzecz popularyzacji problematyki 
ochrony pracy, nagrodą	dla	dziennikarzy wyróżnio-

nych zostało 20 przedstawicieli mediów reprezentu-
jących centralne i lokalne gazety, radio i telewizję.

Odznaka za „Zasługi	dla	Ochrony	Pracy” – 
nadawana przez Głównego Inspektora Pracy na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy, 
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz 
noszenia – jest honorowym wyróżnieniem, przy-
znawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony pracy. W 2012 r. Główny Inspektor Pracy 
przyznał 21 odznak, w szczególności społecznym 
inspektorom pracy. 

Promocji standardów bezpieczeństwa pracy 
i popularyzacji wiedzy na temat prawa pracy słu-
ży udział PIP w branżowych targach	i	wystawach.	
Wydarzenia o największym zasięgu to Międzyna-
rodowe Targi Budownictwa „BUDMA 2012” i Mię-
dzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa 
i Ratownictwa „SAWO 2012”. Podczas tych imprez 
zorganizowano konferencję „Bezpieczeństwo pra-
cy w budownictwie. Rola i odpowiedzialność nad-
zoru” oraz międzynarodowe seminarium „Ocena 
ryzyka zawodowego w zakresie czynników psycho-
społecznych a wypadki przy pracy”. W czasie semi-
narium zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia 
europejskich inspekcji pracy w zakresie zarządzania 
ryzykiem zawodowym dotyczącym czynników psy-

Uroczystość	wręczenia	Nagrody	im.	Haliny	Krahelskiej
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chospołecznych, a także działania prewencyjne na 
rzecz ograniczania wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych związanych z zagrożeniami psycho-
społecznymi. 

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy opublikowała 49	tytułów	wydawniczych. 
Łączny nakład ulotek, broszur i plakatów wyniósł 
518,4	 tys.	egzemplarzy. Wydawnictwa wspierają 
realizację zadań kontrolnych i prewencyjnych. Na 
bieżąco prowadzona była aktualizacja oraz dodruk 
najbardziej popularnych pozycji, zwłaszcza adreso-
wanych do małych zakładów (publikacje te stano-
wią kompendium wiedzy o prawnej ochronie pracy 
i wymogach bezpieczeństwa i higieny pracy). Podsta-
wowe zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia 
popularyzowane były, w formie komiksu Moja pierw-
sza praca, wśród osób przygotowujących się do wej-
ścia na rynek pracy. Kontynuowano serie wydawnicze 
adresowane do sekcji o szczególnie wysokim pozio-
mie zagrożeń: budownictwa i rolnictwa. Ponadto roz-
poczęto serię wydawniczą poświęconą profilaktyce 
– w zakresie ochrony wzroku, słuchu, dróg odde-
chowych. Dodruki	publikacji	Państwowej	Inspekcji	
Pracy	były	finansowane	także	ze	środków	Fundu-
szu	Prewencji	Wypadkowej ZUS (9 pozycji wydaw-
niczych w łącznym nakładzie 130 tys. egzemplarzy). 

Publikacje	z	serii	wspomagającej	prawidłowy	dobór	środków	ochrony	indywidualnej

Wszystkie wydawnictwa, podobnie jak w latach 
ubiegłych, udostępniono również w formacie pdf na 
stronie www.pip.gov.pl. Liczba pobrań ze strony 
przekracza w niektórych przypadkach (szczególnie 
w odniesieniu do wydawnictw dla sektora budow-
lanego) nakład papierowy publikacji. Ukazujący się 
od 1926 r. miesięcznik „Inspektor	Pracy” ma obec-
nie ponad 6-krotnie większe audytorium czytelników 
korzystających z formy elektronicznej, w porówna-
niu do wydania papierowego (średnio miesięcznie 
ponad 17 tys. pobrań pliku).

Wzrasta liczba osób korzystających ze stron	
internetowych Państwowej Inspekcji Pracy. W roku 
sprawozdawczym zanotowano rekordową liczbę 
ponad 2,1 mln wizyt i dodatkowo 1 mln wejść na 
stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Na www.pip.
gov.pl internauci poszukiwali najczęściej Kodeksu 
pracy, komentarzy prawnych, a także publikacji PIP, 
natomiast na stronach Biuletynu – informacji o tele-
fonicznych poradach prawnych i miejscach osobi-
stych konsultacji.

 Wzorem lat poprzednich, działalność	edu-
kacyjna	dla	partnerów	społecznych była rea-
lizowana zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i regionalnym. Na szczeblu centralnym zorgani-
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We współpracy z instytucjami	samorządowy-
mi oraz terytorialnymi	strukturami	administracji	
rządowej zorganizowane zostały szkolenia	m.in. 

zowano 6 szkoleń dla 201 społecznych inspekto-
rów pracy – przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Na 
szczeblu regionalnym odbyły się 322 szkole-
nia, w których wzięły udział 9 804 osoby, w tym 
5 931 społecznych inspektorów pracy. Najlicz-
niejszą grupę wśród uczestników szkoleń sta-
nowili przedstawiciele	ogólnopolskich	central	
związkowych, m.in. NSZZ „Solidarność”, Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związków Zawodo-
wych, Związku Zawodowego „Budowlani”, Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła rów-
nież szkolenia dla organizacji	pracodawców. 
W 44 szkoleniach udział wzięło łącznie 1 404 
przedstawicieli tych organizacji. 

dla pracowników urzędów, studentów, służby bhp, 
OHP, ZHP. W 327 takich szkoleniach udział wzięło 
łącznie 12 699 osób.

Podczas spotkań szkoleniowych dużo uwagi 
poświęcono przestrzeganiu przepisów prawa pra-
cy: problemom związanym z wypłacaniem wyna-
grodzeń i innych świadczeń pracowniczych, a tak-
że z czasem pracy (głównie w aspekcie zasad jego 
rozliczania). Znacznym zainteresowaniem cieszyły 
się zagadnienia dotyczące nawiązywania i rozwią-
zywania stosunku pracy, obowiązków i uprawnień 
pracodawców, pracowników, związków zawodo-
wych oraz społecznych inspektorów pracy. Poru-
szana była także problematyka badania przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy, oceny ryzyka 
zawodowego, stresu w pracy. 

Szczegółowe informacje dotyczące prewencyj-
nych działań PIP, mających na celu zapobieganie 
nielegalnemu zatrudnieniu zostały zawarte w roz-
dziale	V Sprawozdania.


