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1. Kampania informacyjna 
Bezpiecze stwo pracy w budownictwie 

— upadki i po lizgni cia”

W 2 1  roku Pa stwowa Inspekcja Pracy prze-
prowadzi a II etap kampanii informacyjnej Bez-
piecze stwo pracy w budownictwie — upadki 
i po lizgni cia”, której adresatami byli przede 
wszystkim pracodawcy zatrudniaj cy do 49 pra-
cowników , a tak e przedsi biorcy i inne osoby 
reprezentuj ce s u by inwestorskie i wykonaw-
cze na placach budów. Oprócz zwi kszenia wia-
domo ci zagro e  zawodowych w ww. bran y, 
celem kampanii by o promowanie nowoczesnych 
systemów i rodków eliminuj cych zagro enie 
upadkiem z wysoko ci. 

Kontynuowano i rozszerzono na nowe obiek-
ty sta y nadzór nad inwestycjami budowlanymi, 
prowadzony we wspó pracy ze s u bami inwestor-
skimi i samymi inwestorami — zaanga owanymi 
w sprawy planowej i bezpiecznej realizacji budo-
wy. Za po rednictwem Polskiego Stowarzysze- 
nia In ynierów i Techników Budownictwa pro-
wadzono wspólne dzia ania na rzecz podno-
szenia standardów bhp na polskich budowach 
z najwi kszymi przedsi biorstwami budowlanymi, 
pe ni cymi rol  generalnych wykonawców licznych 
inwestycji w Polsce.

Koszty zabezpieczenia pracowników s  
nieporównywalnie ni sze ni  koszty wypad-
ków — to g ówny przekaz kampanii medialnej 
w roku 2010. Komunikat skierowany zosta  do  
w a cicieli, kierowników wy szego i redniego 
szczebla w firmach budowlanych i innych osób 
podejmuj cych decyzje w zakresie organizacji robót 
budowlanych i wyposa enia pracowników w rodki 
ochrony zbiorowej i indywidualnej. Wykorzystano 
reklam  w telewizji, radiu, prasie i Internecie. 
Dzi ki partnerom i patronom kampanii przeprowa-
dzono promocj  bez dodatkowych kosztów dla 

rz du  na no nikach reklamy zewn trznej, w cza-
sopismach bran owych, na stronach internetowych 
ró norodnych organizacji i instytucji.

Pracodawców, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie PIP, obj to programem prewen-
cyjnym, w ramach którego mogli dostosowa  
sprz t budowlany i u ytkowane rodki ochrony 
do wymaga  przepisów bhp, przy fachowej 
pomocy i wsparciu inspektorów pracy.

Zdj cie 2. Spot T  dot. kampanii budowlanej
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Kampani  medialn  poprzedzi a wysy ka infor-
macji o planowanych kontrolach, a tak e o pomo-
cy oferowanej przez PIP pracodawcom w postaci 
poradnictwa, szkole  i programu prewencyjnego. 
Wiadomo ci elektroniczne otrzyma o 25 tysi cy 
przedsi biorstw.

Spot telewizyjny — emitowany w okresie od 
22 wrze nia do 15 pa dziernika oraz od 22 listopa-
da do 15 grudnia — ukaza  si  1338 razy na 4 kana-
ach tzw. telewizji informacyjnych. Spot radiowy 
zosta  nadany 251 razy w tym samym okresie na 
antenie 3 popularnych rozg o ni radiowych. misje 
w telewizji i radiu finansowane by y przez Pa stwo-
w  Inspekcj  Pracy oraz Zak ad bezpiecze  Spo-
ecznych z Funduszu Prewencji Wypadkowej.

Kampania prowadzona by a równie  za po red-
nictwem portalu Interia.pl, na którym emitowane 
by y spoty i bannery kampanii. W sumie na stronie 
g ównej portalu i w serwisach tematycznych zano-
towano 6,5 mln ods on materia ów zwi zanych 

z kampani . W czasie kampanii w prasie codzien-
nej i bran owej ukaza o si  ponad sto publikacji 
prezentuj cych dzia ania Pa stwowej Inspekcji 
Pracy w budownictwie. 

Wed ug badania prowadzonego przez insty-
tut badawczy TNS OBOP, 6  pracodawców 
i osób kieruj cych pracownikami w bran y budow-
lanej obejrza o lub us ysza o komunikaty kampanii  
37  respondentów deklaruje, e ogl da o reklam  

 Szanuj ycie  Bezpieczna praca na wysoko-
ci , 17  zetkn o si  ze spotem radiowym, 21  

zauwa y o reklam  prasow , 16  widzia o banner 
internetowy kampanii. 

W tej grupie 4  zamierza zwraca  wi ksz  
uwag  na przestrzeganie przepisów bhp na budo-
wie, 12  zamierza poprawi  bezpiecze stwo pra-
cowników i poziom zabezpiecze . aport, przed- 
stawiaj cy w sposób kompleksowy wyniki kampanii 
medialnej, umieszczono na stronie www.bezupad-
ku.pl.

Wykres 68. Wyniki bada  dot. odbioru kampanii budowlanej
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Do wspó pracy przy realizacji kampanii Bez-
piecze stwo pracy w budownictwie — upadki, 
po lizgni cia , poza Zak adem Ubezpiecze  
Spo ecznych, zaanga owano wa nych partne-
rów dzia aj cych w bran y budowlanej — syg-
natariuszy Deklaracji w sprawie porozumienia 
dla bezpiecze stwa pracy” inicjatywy realizowa-
nej pod patronatem ównego Inspektora Pracy . 
Pa stwowa Inspekcja Pracy wspólnie z firmami 
Bilfinger Berger Budownictwo S. ., Budime  S. ., 

ochtief S. ., Mostostal Warszawa S. ., Polime -
-Mostostal S. ., Skanska S. ., Warbud S. . roz-
pocz a prace nad wypracowaniem standardów 

bezpiecze stwa pracy w budownictwie. a budo-
wach tych firm eksponowane jest 400 bannerów 
z has em Szanuj ycie  Bezpieczna praca na 
wysoko ci”, które przygotowa a PIP w zwi zku 
z kampani . Partnerzy uczestnicz  w organizacji 
szkole  dla podwykonawców, dystrybucji wydaw-
nictw i innych formach dzia a  prewencyjnych. 
Partnerami kampanii s  równie  Polski Zwi zek 
In ynierów i echników Budownictwa, Zwi zek 
Zawodowy Budowlani , Polskie Stowarzyszenie 
Dekarzy oraz firma uck Polska Sp. z o.o., we 
wspó pracy z któr  przygotowano publikacj  doty-
cz c  siatek bezpiecze stwa.
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powszechniaj c wiedz  na temat skutecz-
nych rozwi za  technicznych i organizacyjnych, 
umo liwiaj cych osi gni cie po danego pozio-
mu bezpiecze stwa przy pracach na wysoko ci, 
przeprowadzono w okr gowych inspektoratach 
210 szkole , spotka  i seminariów. Po wi cono 
je przede wszystkim praktycznym zagadnieniom 
dotycz cym ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysoko ci, planowaniu rodków bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia na placach budowy oraz 
zarz dzaniu sprawami bhp przy realizacji inwesty-
cji budowlanych z zakresu bezpiecze stwa pracy 
w budownictwie. Z powy szych szkole  ponad 
5 adresowanych by o do inwestorów i dotyczy o 
roli nadzoru inwestorskiego w prewencji wypad-
ków przy pracy na placu budowy. 

Przeprowadzono równie  — dla prawie  
1,1 tys. osób — 37 pokazów rodków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej, zabezpieczaj cych 
przed upadkiem z wysoko ci. Podczas pokazów 
podkre lano korzy ci wynikaj ce ze stosowania 
ww. rodków — zarówno w aspekcie spe niania 
wymaga  prawa, jak i sprawnej realizacji budowy. 

Spo ród zg oszonych do PIP du ych inwesty-
cji budowlanych, szczególnym nadzorem obj to 
realizacj  256 obiektów, ze wzgl du na skal  i z o-
ono  problemów wykonawczych, rzutuj cych na 

kwestie zapewnienia wymaganego poziomu bez-
piecze stwa i higieny pracy. adzór polega  na 

wyprzedzaj cym uzgadnianiu i konsultowaniu 
— z przedstawicielami s u b inwestorskich i wyko-
nawcami poszczególnych etapów budowy — 
zagadnie  bezpiecze stwa pracy, a zw aszcza 
dotycz cych planowania rodków bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia pracowników oraz koordynacji 
robót budowlanych. 

W szkoleniach zwi zanych z programem 
Promocja standardów bhp w budownictwie” 

wzi o udzia  1768 pracodawców, z których 464 
zg osi o pisemn  deklaracj  udzia u w tym progra-
mie. W wyniku wdro enia do praktyki funkcjono-
wania firmy budowlanej — w a ciwych rozwi za  
zapobiegaj cych zagro eniom zwi zanym z wyko-
nywaniem pracy na wysoko ci, 22  pracodawców, 
uczestników programu, jeszcze w roku 2 1  otrzy-
ma o od PIP pozytywn  ocen  podj tych dzia a .

a rzecz popularyzacji przepisów i do ryc  
praktyk dotycz cych bezpiecze stwa w przygo-
towaniu i prowadzeniu robót budowlanych opra-
cowano 4 nowe pozycje wydawnicze  Praca 
w wykopach — dobór rodków technicznych 
zabezpieczaj cych przed wypadkiem , Bezpie-
cze stwo pracy przy wykonywaniu robót drogowo-
-mostowych , Budownictwo. Siatki, które ratuj  
ycie , Po lizgni cia i potkni cia . Obecnie seria 

wydawnicza adresowana do bran y budowlanej 
sk ada si  z 16 pozycji wydawniczych, m.in. z bro-
szur, ulotek, afiszy i plakatów. czny nak ad 

Zdj cie 3  Plac budowy  w tle banner Szanuj ycie”
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publikacji tej serii wyniós  w roku 2010 ponad 
109 tysi cy egzemplarzy w tym 33 tysi ce 
egzemplarzy sfinansowanych ze rodków Z S . 
W dzia alno ci popularyzatorskiej wykorzystywano 
równie  publikacje wydane nak adem roku 2 9, 
w zwi zku z powy szym rozpowszechniono pra-
wie 200 tysi cy broszur i ulotek w wersji papiero-
wej, a ponadto trudn  do oszacowania liczb  kopii 
publikacji w wersji elektronicznej. Wydawnictwa 

kampanii dost pne s  w na www.pip.go .pl oraz 
www.bezupadku.pl. 

O bie cych wydarzeniach zwi zanych z kam-
pani  Bezpiecze stwo pracy w budownictwie 
— upadki po lizgni cia  internauci mogli si  dowie-
dzie  za po rednictwem profilu Bezpiecze stwo 
pracy na wysoko ci” na portalu spo eczno cio-
wym Facebook. 

Zdj cie 4  Ok adki nowych wydawnictw PIP dot. bhp w budownictwie

Zdj cie 5  Profil na portalu Facebook
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2.  Kampania informacyjna Czas pracy 
a wypadki drogowe”

lementem dzia a  na rzecz wdro enia Kra-
jowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu 
jazdy i czasu postoju, obowi zkowych przerw i cza-
su odpoczynku kierowców  ze strony Pa stwowej 
Inspekcji Pracy, by a kampania Czas pracy kie-
rowców a wypadki drogowe”, która uzupe ni a 
dzia ania kontrolne. el kampanii to ograniczenie 
wypadków komunikacyjnych zwi zanych z naru-
szaniem przepisów o czasie pracy, poprzez u wia-
damianie pracodawcom konsekwencji prawnych 
i ekonomicznych takich wypadków, b d cych skut-
kiem naruszania przepisów, a tak e popularyzacja 
analiz okoliczno ci i przyczyn ww. wypadków. 
Kampania mia a charakter edukacyjny. ateria  
szkoleniowy przygotowany zosta  przez eksper-
tów PIP w tym psychologa pracy  i obejmowa  
prezentacj  wybranych wypadków przy pracy, ich 
przyczyn i skutków dla pracodawcy, wytyczne dot. 
oceny ryzyka zawodowego kierowców w zakresie 
czynników psychospo ecznych w szczególno ci 
zm czenia i przeci enia psychicznego  oraz obo-
wi zuj cych przepisów i praktycznych rozwi za  
w sferze organizacji pracy kierowców zawodowych. 
W toku kampanii zwrócono równie  uwag  na 
problem osób nieb d cych kierowcami zawo-
dowymi, których obowi zki s u bowe zwi zane s  
z prowadzeniem pojazdów  przedstawicieli han-
dlowych, doradców klienta, osób audytuj cych 
placówki regionalne. 

W okr gowych inspektoratach pracy zorga-
nizowano 52 szkolenia dla ponad 1350 praco-
dawców sektora transportu i spedycji. W realizacj  
szkole  zaanga owane by y instytucje partnerskie, 
m.in.  komendy wojewódzkie policji, Inspekcja 

ransportu Drogowego oraz organizacje praco-
dawców dzia aj ce w sektorze transportu. 

Przygotowany zosta  poradnik dla pracodaw-
ców Czas pracy kierowców , a tak e ulotka 
oraz plakat popularyzuj ce zagadnienia prawid-
owego rozliczania i organizacji pracy kierowców. 
W sumie nak adem PIP w 2 1  roku ukaza o si  
36 tys. egzemplarzy wydawnictw adresowanych 
do sektora transportu. Ponadto przygotowano 
materia y promocyjne z has em kampanii Nie 
prowad  bez przerwy”. Materia y te dystrybu-
owane by y w ród pracodawców i kierowców 
zawodowych podczas szkole , konferencji, tar-
gów bran owych, a tak e dzia a  edukacyjnych 
prowadzonych wspólnie z Inspekcj  ransportu 
Drogowego, w tym w punktach kontroli pojazdów 

w Kaliszu i Poznaniu — w ramach Narodowego 
Eksperymentu Bezpiecze stwa Weekend bez 
Ofiar”.

Zdj cie 6. Kampania adresowana do kierowców 
zawodowych

3.  Kampania informacyjna Pakiet 
antykryzysowy”

elem kampanii by o upowszechnianie wiedzy 
o przepisach tzw. pakietu antykryzysowego, które-
go zastosowanie mia o umo liwi  pracodawcom 
funkcjonowanie w warunkach kryzysu ekonomicz-
nego, bez konieczno ci zwalniania pracowników. 

ównymi adresatami dzia a  informacyjnych 
byli pracownicy, zwi zki zawodowe i przedsi -
biorcy.

Dzia aniami prewencyjnymi obj to 2850 pod-
miotów pracowników i przedsi biorców , które 
uzyska y porady lub wyja nienia zwi zane z prak-
tycznym zastosowaniem zasad ustawy z dnia 

ipca r  o agodzeniu skutków kryzysu eko-
no icznego d a pracowników i przedsi iorców  
W przekazywaniu informacji oraz stosownych 
materia ów PIP uczestniczy y urz dy pracy i urz -
dy skarbowe. Szczególne zainteresowanie budzi y 
zasady przed u ania okresu rozliczeniowego cza-
su pracy.
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W trakcie pe nionych dy urów w siedzibach 
OIP i w biurach terenowych, podczas prowadzo-
nych kontroli i szkole  udzielono 5704 porady 
i wyja nienia, g ównie w formie ustnej, ale tak e na 
pi mie. Zorganizowano 65 szkole  i seminariów 
dla 2313 uczestników. W sze ciu okr gowych 
inspektoratach pracy inspektorzy pracy lub rzeczni-
cy prasowi OIP wyja niali s uchaczom unormowa-
nia pakietu antykryzysowego, w trakcie wywiadów 
radiowych, audycji i rozmów prowadzonych 
na antenie. W Poznaniu, na antenie  Polsat 
Biznes , P Info, Wielkopolskiej elewizji Kablo-
wej, Okr gowy Inspektor Pracy i rzecznik prasowy 
udzielali wywiadów dotycz cych przepisów ustawy 
o agodzeniu skutków kryzysu ekono icznego d a 
pracowników i przedsi iorców  Ponadto w punk-
tach udzielania porad i konsultacji, w trakcie szko-
le  i kontroli pracodawców, na ró nego rodzaju 
imprezach, targach itp. udost pniane by y materia-
y informacyjne, ulotki i broszura z komentarzem 

do ustawy obja niaj cym praktyczne mo liwo ci 
jej stosowania. Ogó em w trakcie wszystkich pro-
wadzonych dzia a  rozdysponowano ok. 4800 szt. 
egzemplarzy tych wydawnictw.

ajwi ksze nasilenie zainteresowania tema-
tyk  kampanii obserwowano w pierwszej po owie 
roku, szczególnie po audycjach radiowych i artyku-
ach w prasie.

W drugiej po owie roku zainteresowanie tema-
tyk  ustawy antykryzysowej zdecydowanie zmala o. 
Wielu przedsi biorców oceni o, e zaproponowane 
ustaw  rozwi zania nie do ko ca spe ni y ich ocze-
kiwania, w porównaniu z rozwi zaniami w zakresie 
wiadcze  wynikaj cych z Funduszu warantowa-

nych wiadcze  Pracowniczych i Funduszu Pracy. 

4.  Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy 
w ma ych zak adach do 49 osób , 
w których wyst puje du e nasilenie 
wypadków przy pracy

W 2 1  roku PIP rozpocz a realizacj  progra-
mu prewencyjnego skorelowanego z dzia ania-
mi kontrolnymi w zak adach zatrudniaj cych do 
5  pracowników, w których odnotowano najwi k-
sz  liczb  wypadków przy pracy. Po raz pierwszy 
doboru zak adów do programu dokonano na 
podstawie danych zgromadzonych przez Zak ad 
Ubezpiecze  Spo ecznych w bazie Z S IW . 

ajcz ciej by y to zak ady przetwórstwa przemy-
s owego 36 , budownictwa 16  oraz handlu 
i napraw 14 .

elem programu by o sprawdzenie prze-
strzegania przez pracodawców przepisów i zasad 
dotycz cych oceny ryzyka zawodowego oraz 
podejmowania skutecznych rodków zapobiega-
j cych temu ryzyku. W szczególno ci zwracano 
uwag  na takie aspekty dzia a  prewencyjnych 
w zak adach, jak  analiza przyczyn powtarzalno ci 
okre lonych wydarze  powoduj cych wypadki, 
zaanga owanie pracodawców lub osób bezpo-
rednio kieruj cych pracownikami w zakresie w a -

ciwej organizacji i nadzorowania stanowisk pracy, 
a tak e uwzgl dnianie roli pracowników w plano-
waniu bezpiecze stwa pracy.

W 156 spotkaniach szkoleniowych uczestni-
czy o 4052 pracodawców, przedstawicieli s u b 
bhp i pracowników. ematyka spotka  obejmo-
wa a praktyczne aspekty badania wypadków przy 
pracy i stosowania rodków profilaktycznych oraz 
zarz dzania bezpiecze stwem pracy w zak adzie. 
Zagadnienia te omawiane by y na podstawie pre-
zentacji PIP, uwzgl dniaj cych rzeczywiste sytu-
acje stwierdzane w czasie kontroli przestrzegania 
przepisów bhp w ma ych zak adach. W wyniku 
dzia a  informacyjno-szkoleniowych w programie 
wzi o udzia  1255 pracodawców, u których 
odnotowano najwi cej wypadków przy pracy.

Szczególne zainteresowanie dotyczy o naj-
cz stszych nieprawid owo ci w zakresie sporz dza-
nia i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego 
oraz uchybie  w zakresie prowadzonych docho-
dze  powypadkowych wraz z praktycznymi uwa-
gami i przyk adami omawianymi na szkoleniach. 

ezultaty programu to nie tylko konkretne 
dzia ania pracodawców w zakresie prewencji 
wypadkowej, ale równie  ich opinie, wskazu-
j ce na potrzeb  dalszego upowszechniania 
prostych modeli oceny ryzyka zawodowego 
dostosowanych do najcz ciej wyst puj cych 
rodzajów stanowisk pracy oraz praktycznych 
instrukta y, s u cych znacz cemu obni eniu 
poziomu ryzyka wypadkowego.

trwalenie schematu post powania, polegaj -
cego na  rozpoznaniu problemów, zaplanowaniu 
dzia a , realizacji dzia a  oraz ocenie ich wyni- 
ków, pozwoli na zmian  podej cia znacznej cz -
ci pracodawców, którzy narzekaj  na bardzo 

skomplikowany proces oceny ryzyka zawodowe-
go. Wyniki dzia a  PIP w zakresie bezpo rednie- 
go oddzia ywania prewencyjnego na zak ady, 
w których odnotowano najwi cej wypadków przy 
pracy, wskazuj  na konieczno  kontynuowania 
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programu, zak adaj cego d ugofalowe i systema-
tyczne dzia ania m.in. w sferze planowania dzia- 
a  koryguj cych i zapobiegawczych po ocenie 
ryzyka zawodowego, ustalania faktycznych oko-
liczno ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
uaktualniania oceny ryzyka po zaistnia ych wy- 
padkach. 

5.  Program informacyjno-prewencyjny 
dla zak adów bran y meblowej oraz 
firm produkuj cych wyroby z w ókien 
poliestrowo-szklanych

PIP uczestniczy a w realizacji europejskiej 
kampanii S I  pt. „Niebezpieczne substancje 

-
ku”. Dzia ania w Polsce prowadzone by y g ównie 
w sektorze firm produkuj cych meble. Przed roz-
pocz ciem kampanii przeprowadzono szkolenia 
dla inspektorów pracy, podczas których zostali oni 
zapoznani z celem, zakresem i metodyk  prowa-
dzenia kampanii. 

a pocz tku kampanii do 2200 pracodaw-
ców wys ano list zach caj cy ich do udzia u 
w kampanii i szkoleniach nt. oceny ryzyka oraz 
rozkolportowano ulotk  S IC prezentuj c  ko- 
rzy ci wynikaj ce z prawid owo przeprowadzo- 
nej oceny ryzyka zawodowego, stosowania od- 
powiednich rodków profilaktycznych eliminuj -
cych lub ograniczaj cych zagro enia oraz wdra-
ania do ryc  praktyk. Ze wzgl du na potrzeb  

dotarcia do jak najwi kszej grupy pracodaw-
ców zatrudniaj cych pracowników przy pracach 
w nara eniu na czynniki chemiczne, rozszerzo- 
no dzia ania kampanii na sektor zak adów produ-
kuj cych wyroby z laminatów poliestrowo-szkla-
nych. 

Dla ma ych firm bran y meblarskiej opraco-
wano i zamieszczono na stronie internetowej list  
kontroln  „ zynniki c e iczne  oce  zagro e-
nia  apo iegaj wypadko  i c oro o  zawodo-
wy . ej celem by o u atwienie pracodawcom 
dokonania oceny, czy w ich zak adach spe nione 
s  wymagania bhp na stanowiskach pracy. Zawie-
ra a ona te  podpowiedzi dzia a  koryguj cych lub 
zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia nie-
prawid owo ci.

a potrzeby kampanii oprócz materia ów 
S I  PIP wyda a 3 broszury  „ zynniki c e icz-
ne w prze y e e arski , „ kutki zdrowotne 
zagro e  czynnika i c e iczny i w prze y e 

e arski , „ p przy produkcji a inatów  oraz 
2 plakaty  „ zynniki c e iczne  z iana w ozna-

kowaniac  oraz „ znakowanie czynników c e-
icznyc  stosowane w transporcie towarów 

nie ezpiecznyc  D ) . Zamieszczono je tak e na 
stronie internetowej PIP w formie pliku pdf.

W 24 szkoleniach — zorganizowanych na 
terenie ka dego z okr gowych inspektoratów pra-
cy — nt. w a ciwych metod oceny ryzyka zwi za-
nego z wyst powaniem czynników chemicznych 
w miejscu pracy, wdra ania do ryc  praktyk i sto-
sowania rodków profilaktycznych ograniczaj cych 
ryzyko wzi o udzia  ok. 520 pracodawców lub ich 
przedstawicieli pracownicy s u b bhp, spo eczni 
inspektorzy pracy . 

Podczas kampanii w 6 miastach wojewódzkich 
zorganizowano dni otwarte i warsztaty s u ce 
lepszemu poznaniu zagro e  ze strony czynni-
ków chemicznych i ich skutków oraz profilaktyce. 
Oprócz pracodawców i ich przedstawicieli, wzi o 
w nich udzia  tak e ok. 52  uczniów i studentów 
ze szkó  o kierunkach zwi zanych z tematyk  kam-
panii.

Ogó em podczas trwania kampanii, w trak-
cie szkole  i podejmowanych dzia a , przekaza-
no pracodawcom oko o 6,2 tys. sztuk ró nego 
rodzaju wydawnictw, w formie broszur i ulotek 
oraz ok. 340 p yt D D z filmem NAPO, zawie-
raj cym sekwencj  po wi con  zagro eniom 
czynnikami chemicznymi, przydatn  w prowa-
dzeniu szkole  pracowników. dresaci kampanii, 
a szczególnie pracodawcy, mogli bez ogranicze  
korzysta  ze wszystkich materia ów dotycz cych 
kampanii zamieszczonych na stronie interneto-
wej PIP.

6.  Program prewencyjny dotycz cy 
dostosowania u ytkowanych 
maszyn do minimalnych wymaga  
technicznych 

W 2 1 r. kontynuowano dzia ania informa-
cyjno-prewencyjne zwi zane z u ytkowaniem na 
stanowiskach pracy niebezpiecznych maszyn, przy 
obs udze których corocznie dochodzi do wielu tra-
gicznych wypadków przy pracy. Wyniki kontroli 
przestrzegania rozporz dzenia inistra ospodar-
ki z dnia  pa dziernika r  w sprawie ini-

a nyc  wy aga  dotycz cyc  ezpiecze stwa 
i igieny pracy w zakresie u ytkowania aszyn 
przez pracowników podczas pracy, wci  wskazu-
j  na powa ne problemy pracodawców w zakresie 
zmniejszania ryzyka zwi zanego z u ytkowaniem 
maszyn. 
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W ramach dzia a  informacyjnych przeprowa-
dzono na terenie wszystkich okr gowych inspekto-
ratów pracy 111 spotka  szkoleniowych na temat 
spe niania minimalnych wymaga  dotycz cych 
maszyn, w których uczestniczy o 3262 pracodaw-
ców, pracowników s u b bhp oraz spo ecznych 
inspektorów pracy. Inne formy upowszechniania 
wiedzy to  dystrybucja udokumentowana  mate-
ria ów pomocniczych, popularyzacja tematyki 
w rodkach masowego przekazu, informacje na 
stronach PIP zawieraj ce m.in. list  kontroln  do 
oceny spe niania minimalnych wymaga  dot. bhp, 
seri  ulotek u atwiaj cych dostosowanie maszyn 
do wymaga  minimalnych. W ramach akcji infor-
macyjnej proponowano pracodawcom spraw-
dzenie u ytkowanych maszyn pod wzgl dem 
zapewnienia wymaganego poziomu bezpiecze -
stwa wg kryteriów zawartych w udost pnionych 
im materia ach informacyjno-szkoleniowych. 
Z otrzymanych zwrotnie ankiet od 161 pracodaw-
ców wynika, e po sprawdzeniu 3403 maszyn 
w zakresie ich stanu technicznego, przepro-
wadzili oni — w odniesieniu do 1499 maszyn 
— dzia ania dostosowuj ce do minimalnych 
wymaga  bhp. Natomiast 94 maszyny ze wzgl -
du na du e koszty ich naprawy lub remontu, 
wycofali z eksploatacji. 

Wci  podstawowym problemem zwi za-
nym z realizacj  programu prewencyjnego, jest 
s abe zainteresowanie pracodawców — g ów-
nie z powodów finansowych — dostosowaniem 
u ytkowanych maszyn do minimalnych wyma-
ga  bhp. Pomimo udzia u w spotkaniach szko-
leniowych i otrzymaniu niezb dnych materia ów 
PIP, wielu pracodawców wci  nie podejmuje 
dzia a  zapewniaj cych wymagany poziom bez-
piecze stwa przy obs udze maszyn. 

7. Program informacyjno-promocyjny 
Ochrona pracy w rolnictwie 

indywidualnym”

Dzia ania PIP w rolnictwie indywidualnym 
koncentruj  si  na informowaniu i doradzaniu 
w sprawach zapobiegania i eliminowania zagro e  
wyst puj cych przy pracy rolniczej oraz na kszta to-
waniu postaw dba o ci o bezpiecze stwo i ochron  
zdrowia w ród rolników i ich rodzin. Podstawow  
form  realizacji zada  PIP jest wizytowanie miejsc 
prowadzenia prac polowych, obej  gospodar-
skich podwórza, zagrody i budynki inwentarskie , 
a tak e ocena bezpiecze stwa transportu rolnicze-
go, w tym na drogach publicznych.

Wizytacje przeprowadzone w rolnictwie indywidualnym w 2010 r.

Wizytacje ogó em, w tym dot. 11 042

 – prac niwnych, 4258

 – innych prac polowych, 1892

 – gospodarstw ogó em, w tym dot.  3714

 gospodarstw uczestnicz cych w konkursie 
 „Bezpieczne gospodarstwo rolne
 wspólnie z inspektorami K S 1 28

iczba osób pracuj cych, obj tych wizytacjami 21 737

Podczas wizytacji inspektorzy PIP dokonali 
przegl du stanu technicznego 7,3 tys. ci gni-
ków, 6 tys. przyczep rolniczych, 2,7 tys. kom-
bajnów oraz 7,6 tys. innych maszyn i urz dze  
rolniczych. Znacz ca cz  rodków transpor-
tu, maszyn i urz dze  stosowanych w rolnictwie 
nie spe nia a wymaga  w zakresie ich bezpiecz-
nego u ytkowania, w szczególno ci wykonywa-
nia czynno ci zwi zanych z uruchamianiem lub 
zatrzymywaniem, obs ug , napraw  i konserwa-

cj . Podstawowe nieprawid owo ci to brak lub 
niew a ciwe os ony, zapobiegaj ce dost powi  
do stref zagro enia ruch cz ci niebezpiecz-
nych , niesprawne uk ady sterowania, brak 
wyposa enia w rodki ochronne  podajniki, po- 
pychacze, przegarniacze itp. Najwi cej za- 
strze e  budzi y pi y do wzd u nego ci cia 
drewna oraz wa y przegubowo-teleskopowe, 
przekazuj ce moc ci gnika do maszyny rol- 
niczej.

ród o  dane P P
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W kombajnach stwierdzano przede wszystkim 
brak kompletnych os on mechanizmów nap dzaj -
cych heder przyrz d niwny , niekompletne dra-
binki i por cze wiod ce do pomostów operatorów, 
a tak e niesprawne sygna y d wi kowe. 

 W du ej cz ci u ytkowanych przyczep rolni-
czych stwierdzono z y stan burt i ich zabezpiecze  
oraz brak sygnalizacji wietlnej. 

Szczególnie du e zagro enia wypadkowe wi -
za y si  z u ytkowaniem ci gników w asnej kon-
strukcji, które nie spe nia y praktycznie adnych 
wymaga  bhp  w trakcie wizytacji stwierdzono 122 
takie przypadki. 

Oprócz prac polowych, inspektorzy prze-
prowadzali wizytacje budynków inwentarskich 
i obej . ajcz ciej stwierdzane zaniedbania to  

– nieprawid owy stan instalacji i urz dze  elek-
trycznych prowizoryczne pod czenia, prze-
wody niezabezpieczone przed mechanicznym 
uszkodzeniem, naprawiane bezpieczniki topi-
kowe, itp.  — 1712 przypadków,

– nieprawid owe wej cia na strychy brak barie-
rek przy schodach, z y stan techniczny scho-
dów  — 934 przypadki,

– nieprawid owe drabiny i rusztowania — 
1351 przypadków,

– brak zabezpiecze  otworów technologicznych 
— 1222 przypadki,

– niew a ciwe przechowywanie maszyn ostre, 
wystaj ce elementy  — 1627 przypadków,

– brak lub niew a ciwe zabezpieczenia do ów 
i szamb — 672 przypadki,

– ogólny nieporz dek — 17 5 przypadków.

Wci  niewielka jest wiedza rolników na 
temat podstawowych zasad ochrony przed 
wch anianiem w ókien azbestowych podczas 
remontu lub wymiany dachów. W wielu gmi-
nach brakuje planów usuwania p yt azbestowo-
-cementowych i unieszkodliwiania odpadów 
zawieraj cych azbest.

Inn  form  oddzia ywania PIP na rodowisko 
wiejskie s  konkursy o tematyce bhp. W 2 1 r. 
w 133 konkursach wzi o udzia  4,5 tys. rolników. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy si  orga-
nizowany przez K S ogólnopolski konkurs 
Bezpieczne ospodarstwo Rolne”. Pa stwowa 

Inspekcja Pracy, jak corocznie, by a jednym z fun-
datorów nagród i dyplomów dla 16 laureatów tego 
konkursu na szczeblu krajowym. ospodarstwa 
konkursowe stanowi  wzór  do 
na ladowania dla pozosta ych rolników. 

Wa n  cz ci  dzia alno ci PIP na rzecz 
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym jest 
czynny udzia  inspektorów i pozosta ych pracowni-
ków merytorycznych inspekcji w rolniczych impre-
zach masowych.

Wykres 69. Odsetek maszyn i urz dze  rolniczych, w których stwierdzono uchybienia 
w zakresie bezpiecze stwa obs ugi

ci gniki rolnicze

przyczepy rolnicze

kombajny zbo owe

inne maszyny i urz dzenia rolnicze

wa y przegubowo-teleskopowe

pilarki tarczowe

ród o  dane P P

40

      44

          47

           47

                   52

                                                         78

W roku 2 1  inspektorzy PIP wspólnie z pra-
cownikami K S zorganizowali 35 pokazów 
bezpiecznej obs ugi ci gników i agregowanych 
maszyn rolniczych oraz pilarek tarczowych i a -
cuchowych — dla 2,3 tys. rolników i uczniów 
szkó  rolniczych. 

W 2 1 r. zagadnienia bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia przy pracach rolniczych 
w obej ciu i budynkach — ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na praktyczne sposoby zapobie-
gania nara eniu na azbest — by y przedmiotem 
442 szkole  dla 12,6 tys. rolników. 
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Obserwacje inspektorów wskazuj , e zmniej-
sza si  liczba przypadków powierzania dzie-

ciom zada  niebezpiecznych i szkodliwych dla 
ich zdrowia. oraz cz ciej spotyka si  na wsi zor- 
ganizowane formy opieki nad dzie mi np. pro-
wadzenie wietlic w okresie nasilenia prac polo-
wych . 

dresowane do dzieci i m odzie y wiej-
skiej dzia ania PIP o charakterze edukacyjnym 
budz  du e zainteresowanie m odych odbiorców, 
w szczególno ci gdy przekazywane s  nie tylko 
w formie szkolnych wyk adów, ale tak e podczas 
konkursów i zabaw. 

Wybrane dzia ania edukacyjne i promocyjne PIP  
skierowane do dzieci i m odzie y wiejskiej w 2010 r. iczba dzia a  iczba uczestników 

w tys.

Wyk ady w szko ach o profilu rolniczym 167 7,6

Prelekcje dla dzieci ze szkó  podstawowych i gimnazjów 692 23,9

Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp organizowane dla m odzie y 
i dzieci wiejskich 232 16,3

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich 188 1 ,6

W 2 1 r. pracownicy PIP — wyspecjalizowa-
ni w sprawach rolnictwa — zorganizowali podczas 
targów i wystaw rolniczych 184 punkty informa-
cyjno-doradcze, które wg szacunków organizato-
rów odwiedzi o prawie 3  tys. osób. W trakcie ww. 
imprez udzielono ponad 3,8 tys. porad i informacji 
technicznych z zakresu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia przy pracach rolniczych.

Du a liczba uczestników przedsi wzi  eduka-
cyjnych by a mo liwa dzi ki wspó pracy zw asz-
cza z dyrektorami szkó , KRUS-em, ODR-ami, 
stowarzyszeniami rolników. Pracownicy PIP po- 
dejmowali ponadto dzia ania edukacyjno-promo-
cyjne w miejscach wypoczynku dzieci np. kolonie 
letnie, zimowiska, ieobozowa kcja etnia orga- 
nizowana przez Z P i Z . W 2 1 r. w trakcie 
1 4 takich spotka  przeprowadzono pogadanki 
i prelekcje po czone z projekcj  filmów animowa-
nych o tematyce bhp oraz przekazaniem komiksów 
dot. bezpiecze stwa na wsi , w których uczestni-
czy o 4,9 tys. dzieci w tym harcerzy i uczestników 
kolonii .

W ramach dzia a  s u cych promocji proble-
matyki bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na wsi, 
upowszechniane by y publikacje PIP, przygoto-
wane specjalnie z my l  o poszczególnych gru-
pach spo eczno ci wiejskiej rolnicy, m odzie  
szkolna, najm odsze dzieci , a tak e rozwijana 
wspó praca z regionalnymi stacjami telewizyjnymi 
114 felietonów i wywiadów , rozg o niami radio-

wymi 152 audycje  i redakcjami gazet 175 publi-
kacji prasowych . 

Z przeprowadzonych wizytacji gospodarstw 
rolnych oraz innych przedsi wzi  szkolenia, 
konkursy, wystawy, pokazy, pogadanki, punkty 
informacyjno-doradcze  po wi conych kszta towa-
niu wiadomo ci zagro e  w pracy rolniczej oraz 

inicjowaniu dzia a  zapobiegaj cych ich skutkom, 
wynika, e

– w gospodarstwach rolników indywidualnych 
wci  wyst puje znacz ce zró nicowanie 
poziomu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
co wi e si  z wieloma czynnikami  warun-
kami ekonomicznymi, tradycjami kulturowy-
mi i regionalnymi, poziomem wykszta cenia, 
dost pem do róde  informacji itp.  

– coraz cz ciej rolnicy wykorzystuj  rodki unij-
ne w celu inwestowania w sprz t rolniczy, 
umo liwiaj cy wydajniejsz  oraz bezpieczniej-
sz  prac

– wprowadzanie nowych technologii w hodow-
li zwierz t i uprawie ro lin poci ga za sob  
potrzeb  uczestniczenia w spotkaniach infor-
macyjno-doradczych, uzupe niania wiedzy, 
kszta cenia dzieci  wraz z post pem technicz-
nym zagadnienia ochrony pracy staj  si  wi c 
jednym z priorytetów w ukierunkowywaniu 
rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych

– m odzie  i dzieci wiejskie winny stanowi  
podstawow  grup  adresatów d ugofalowej 
dzia alno ci PIP. 

Dzi ki wsparciu licznych partnerów instytucjo-
nalnych i spo ecznych, inspekcja b dzie rozwija  
dzia ania informacyjno-doradcze adresowane do 
rolników indywidualnych, by w ten sposób wp y-
wa  na popraw  warunków pracy i ycia na wsi.

ród o  dane P P
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8.  Program edukacyjny Kultura 
bezpiecze stwa” 

W 2 1  roku, we wspó pracy z entralnym 
Instytutem Ochrony Pracy — Pa stwowym Instytu-
tem Badawczym, prowadzono I  edycj  programu 
pn. „Kultura bezpiecze stwa , adresowanego do 
uczniów szkó  ponadgimnazjalnych. Podstawo-
wy cel tego przedsi wzi cia to promowanie idei 
bezpiecznej pracy, jako standardu w przysz ym 
yciu zawodowym. 

W roku szkolnym 2 9 2 1  do programu 
przyst pi y 294 szko y z ca ej Polski najwi -

cej z województw  wi tokrzyskiego, opolskiego 
i zachodniopomorskiego , a w jego realizacj  zaan-
ga owa o si  708 nauczycieli, którzy przeprowadzili 
z m odzie  lekcje po wi cone zagadnieniom bez-
piecze stwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Ogó-
em, w powy szych lekcjach uczestniczy o ponad 
31 tys. uczniów, najwi cej w województwach  wi -
tokrzyskim 7,5 tys. , zachodniopomorskim, pomor-
skim i mazowieckim w ka dym oko o 3,5 tys. . 
Dominuj c  grup  stanowili uczniowie szkó  lub klas 
o profilu budowlanym, którzy obj ci zostali progra-
mem w zwi zku z kampani  „Bezpiecze stwo pracy 
w budownictwie — upadki, po lizgni cia .

Zdj cie 7. Uczniowie polskich szkó  budowlanych w europejskim konkursie w aan Niemcy

Nauczycielom, którzy realizowali zaj cia 
z m odzie , przyznane zosta y wiadectwa 
udzia u w programie Kultura bezpiecze stwa”. 
Podobnie jak w minionych latach, warunkiem 
otrzymania certyfikatu by o przeprowadzenie i udo-
kumentowanie przynajmniej dwóch lekcji o tema-
tyce bhp lub prawa pracy. Warunek ten spe ni o 
641 nauczycieli. 

Okazj  do zaprezentowania m odzie y tema-
tyki zwi zanej z podejmowaniem pierwszej pracy, 
prewencj  wypadkow , bezpiecze stwem i higien  
pracy, udzielaniem pierwszej pomocy by y równie  
dni otwarte organizowane przez okr gowe inspek-

toraty pracy, które zgromadzi y 3,2 tys. nauczy-
cieli i uczniów ze szkó  ponadgimnazjalnych. 
Zorganizowano równie  85 dodatkowych szkole  
i spotka  o tematyce zwi zanej z prawem i bez-
piecze stwem pracy dla ponad 6,6 tys. uczniów, 
studentów i nauczycieli. Ponadto, przedstawiciele 
Pa stwowej Inspekcji Pracy udzielali porad pra-
wych i popularyzowali zagadnienia ochrony pracy 
podczas 60 imprez targowych oraz dni kariery 
w miastach wojewódzkich.

Program „Kultura bezpiecze stwa  opiera si  
o przygotowany przez CIOP-PIB podr cznik dla 
nauczycieli oraz wydawnictwa Pa stwowej Inspekcji 
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Pracy adresowane do m odzie y szkolnej. ajwi k-
szym zainteresowaniem cieszy y si  poradnik „Pra-
wo pracy — poradnik dla podejmuj cych pierwsz  
prac ” oraz filmy animowane z serii PO wydane 
przez PIP na licencji uropejskiej gencji Bezpie-
cze stwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. 

9.  Program prewencyjny „Zdob d  
dyplom PIP” 

Od roku 2 3 realizowany jest program pre-
wencyjny „Zdob d  Dyplom PIP  dla mikrozak a-
dów zatrudniaj cych do 9 pracowników . elem 
programu jest wsparcie tej grupy pracodawców 
z regu y w a cicieli zak adów  w uzyskaniu popra-

wy warunków pracy i doprowadzeniu ich zak adów 
do stanu zgodnego z obowi zuj cymi przepisami.

W ród laureatów dominowa y zak ady budow-
lane 15 , firmy handlowe 15 , zak ady us u-
gowe specjalizuj ce si  w lusarstwie, instalacjach 
elektrycznych, naprawach D, naprawach maszyn 
13  i zak ady mechaniki pojazdowej 12 .

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest zwi k-
szaj ca si  liczba zak adów — uczestników pro-
gramu, które nie by y wcze niej kontrolowane 
przez PIP. W 2 1  roku takich zak adów by o 26  
15  w 2 8 r., 24  w 2 9 r. . Zdaniem praco-

dawców — uczestników programu — g ówne prze-
s anki do udzia u w programie to

– sprawdzenie, czy stosowane w zak adzie roz-
wi zania s  zgodne z przepisami bhp — 35

– modernizacja zak adu — 25  

– potrzeba poszerzenia wiedzy na temat bhp  
— 23

– dba o  o wizerunek firmy — 13 . 
ednocze nie wyst pi o nowe zjawisko — 

w programie pojawili si  ponownie pracodaw-

cy, którzy zdobyli Dyplom w latach ubieg ych. 
Zdecydowali si  na to ze wzgl du na wysok  
jako  przygotowanych szkole  oraz mo liwo  
korzystania z pomocy inspektora pracy jako dorad-
cy praktyczne porady przy rozwi zywaniu konkret-
nych problemów .

Partnerami PIP w zakresie promowania pro-
gramu „Zdob d  dyplom PIP  s  Zwi zek zemio-
s a Polskiego oraz Ochotnicze ufce Pracy. 

10.  Konkursy, nagrody ównego 
Inspektora Pracy, udzia  w targach, 
dzia alno  wydawnicza 

elem konkursów PIP jest popularyzowanie 
wiedzy na temat bezpiecze stwa w rodowisku 
pracy oraz wskazywanie prawid owych i najlep-
szych wzorców jej zastosowania. S  one organizo-
wane we wspó dzia aniu z partnerami spo ecznymi, 
organizacjami pracodawców i zwi zkami zawodo-
wymi, a tak e innymi instytucjami partnerskimi. 

Warto podkre li , e w latach 2 6–2 1  
w zaj ciach po wi conych problematyce ochro-
ny pracy, organizowanych w ramach programu, 
wzi o udzia  prawie 150 tysi cy uczniów szkó  
ponadgimnazjalnych.

W 2 1 r. udzia  w programie zadeklarowa o 
1772 pracodawców o 62  wi cej ni  w 2 9 r. , 
a 611 z nich po osi gni ciu za o onego celu 
programu oraz zako czonego pozytywnym 
wynikiem audytu kontroli sprawdzaj cej  uho-
norowanych zosta o Dyplomem Pa stwowej 
Inspekcji Pracy 46  w 2 9 r. . 

W roku 2 1  odby o si  155 takich konkur-
sów, w tym 6 — ogólnopolskich. W ród nich 
wiod c  pozycj  ma konkurs „Pracodawca — 
organizator pracy bezpiecznej”. h  udzia u 
w tym konkursie wyrazi o 2 1 pracodawców. Do 
centralnego etapu okr gowi inspektorzy pracy 
wytypowali 4  firm. Podczas uroczystej gali na 
Zamku Królewskim w Warszawie 7 pracodaw-
ców uhonorowanych zosta o statuetk  M M 

ISSIM S IBIS, a 4 — otrzyma o wyró nienia. 
aureaci konkursu wpisani zostali na 

. 

Zdj cie 8  Statuetka dla zwyci zcy konkursu 
„Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej”
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We wspó pracy z Kas  olniczego bezpie-
czenia Spo ecznego organizowany jest konkurs 
„Bezpieczne ospodarstwo Rolne”. elem kon-
kursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i ycia 
w procesie pracy oraz poprawa bezpiecze stwa 
i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs 
cieszy si  du ym zainteresowaniem rolników. oz-
wi zanie konkursu nast pi o we wrze niu 2 1 r. 
podczas jednej z najwi kszych imprez rolniczych 
w uropie — Mi dzynarodowej Wystawie Maszyn 

olniczych „ O S OW 2 1 .
Wspólnie ze Zwi zkiem zemios a Polskiego 

organizowany jest „Konkurs wiedzy o zasadach 
bhp dla m odzie y z zak adów rzemie lniczych”, 
kierowany do m odocianych pracowników rze-
mios a, którzy maj  okazj  sprawdzi  swoj  wie-
dz  dot. przepisów prawa pracy i bezpiecznych 
zachowa  w opracowanym przez inspektorów 
pracy te cie. orocznie do konkursu przyst puje 
ok. 1 tys. uczestników, spo ród których w fina-
le udzia  bierze po dwóch reprezentantów ka dej 
z 26 izb rzemie lniczych. Poziom konkursu jest 
bardzo wysoki — najlepsi uczniowie osi gaj  9  
poprawnych odpowiedzi na szczegó owe pytania 
z zakresu technicznego bezpiecze stwa pracy 
i prawnej ochrony pracy.

W ramach wspó pracy z izbami in ynierów 
budowlanych organizowany jest konkurs „Bezpiecz-
na Budowa”, celem którego jest upowszechnianie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na 
placach budów, a tak e promowanie wykonawców 
robót budowlanych, zapewniaj cych bezpieczne sta-
nowiska pracy w procesie realizacji obiektów budow-
lanych. Komisje konkursowe oceniaj  zg oszone 
budowy, w tym nak ady finansowe poniesione na 
popraw  bezpiecze stwa, a tak e zarz dzanie bez-
piecze stwem i koordynacj  dzia a  mi dzy general-
nym wykonawc  a podwykonawcami.

elem konkursu o tytu  „Najaktywniejszego 
zak adowego spo ecznego inspektora pracy”, 
wspó organizowanego ze zwi zkami zawodowymi, 
jest promocja dzia alno ci spo ecznych inspekto-
rów pracy w sferze ochrony pracy i praworz dno-
ci w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem 

jest systematyczna poprawa stanu bezpiecze -
stwa pracy w zak adach, ze wskazaniem na godne 
na ladowania postawy spo ecznych inspektorów 
pracy, których misj  jest wspieranie zawodowych 
kadr inspektorskich w egzekwowaniu przestrzega-
nia prawa pracy w przedsi biorstwach. 

Wi cej informacji na temat ogólnopolskich 
konkursów znale  mo na na www.pip.go .pl. 

W 2 1  roku po raz kolejny wr czono Nagrody 
ównego Inspektora Pracy im. aliny Krahel-

skiej, których celem jest wyró nienie i promowanie 
wybitnych osi gni  w zakresie prewencji zagro-
e  zawodowyc  oraz popu aryzacji prawa pracy. 
honorowanych zosta o 1  osób, a uroczyste wr -

czenie agród odby o si  19 pa dziernika 2 1 r. 
w Sali Kolumnowej Sejmu P. 

Odznaka „Za Zas ugi dla Ochrony Pracy” 
nadawana jest przez ównego Inspektora Pra-
cy na podstawie rozporz dzenia ady inistrów 
z  pa dziernika r  Odznaka jest zaszczyt-
nym honorowym wyró nieniem, przyznawanym 
za szczególne osi gni cia w dziedzinie ochrony 
pracy. W 2 1  roku ówny Inspektor Pracy przy-
zna  174 odznaki honorowe, g ównie spo ecznym 
inspektorom pracy.

Przedstawiciele mediów posiadaj cy najwi k-
sze osi gni cia w popularyzowaniu problema-
tyki ochrony pracy zostali, zgodnie z wieloletni  
tradycj , uhonorowani pod koniec roku agrod  

ównego Inspektora Pracy. Wyró nienie to otrzy-
ma o 22 dziennikarzy, reprezentuj cych centralne 
i lokalne gazety, radio i telewizj .

Wzorem lat poprzednich, przedstawiciele 
PIP brali udzia  w targach i wystawach, których 
tematyka czy a si  z zagadnieniami ochrony 
pracy. ale y tu przede wszystkim wymieni  
Mi dzynarodowe argi Budownictwa „B DM  
2 1  w Poznaniu, podczas których Pa stwowa 
Inspekcja Pracy przygotowa a konferencj  „Bez-
piecze stwo pracy w budownictwie  oraz Mi -
dzynarodowe argi Ochrony Pracy, Po arnictwa 
i atownictwa „S WO 2 1 , du e targi bran owe 
w Kielcach, Krakowie i Katowicach. czestnicy 
targów mog  skorzysta  z porad prawnych i tech-
nicznych, otrzyma  publikacje PIP lub wzi  udzia  
w szkoleniach, warsztatach lub seminariach orga-
nizowanych podczas targów.

Wa nym narz dziem promocji przepisów pra-
wa pracy oraz upowszechniania do ryc  praktyk 
w dziedzinie ochrony pracy s  wydawnictwa Pa -
stwowej Inspekcji Pracy. Broszury, ulotki i plaka-
ty kierowane s  do pracowników, pracodawców, 
kadry zarz dzaj cej, a tak e do partnerów spo ecz-
nych oraz rolników. W roku 2 1  przygotowano do 
publikacji 63 tytu y. Druk 43 tytu ów zosta  sfinanso-
wany z funduszy PIP. ztery opublikowano jedynie 
w Internecie. Szesna cie tytu ów przygotowanych 
do druku przez PIP zosta o wydrukowanych we 
wspó pracy z partnerami spo ecznymi i instytucjo-
nalnymi  Zak adem bezpiecze  Spo ecznych, 
Kas  olniczego bezpieczenia Spo ecznego, 
Ma opolsk  Izb  olnicz  i Ogólnopolskim Porozu-
mieniem Zwi zków Zawodowych. czny nak ad 
publikacji wyniós  1 113 800 egzemplarzy. 
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II. DZI O  P W  O Z P OMO  O O  P

W 2 1  roku polska wersja witryny inter-
netowej inspekcji pracy zawiera a ponad 
1,1 tys. podstron i ponad 5  plików pdf do 
pobrania. Publikowane by y bie ce informacje 
o dzia alno ci PIP, w tym dotycz ce kampa-
nii i programów prewencyjnych, elektroniczne 
wersje wydawnictw PIP, a przede wszystkim 
— odpowiedzi na najcz ciej powtarzaj ce si  
pytania kierowane do inspekcji. W 2 1  roku 
strony ogólnopolskie PIP odwiedzi o ponad 
2,5 miliona internautów 2,3 mln w roku 2 9 . 
Odnotowano wzrost zainteresowania stronami 
okr gowych inspektoratów pracy.

W stosunku do roku 2 9 odnotowano znacz-
ny wzrost — o 18  nak adu sumarycznego wydaw-
nictw. W roku 2 1  po raz pierwszy jednak nak ad 
publikacji PIP, których druk sfinansowany zosta  ze 
rodków zewn trznych, przekroczy  po ow  suma-

rycznego nak adu ok. 7  tys. . S dzi  mo na, i  
wiadczy to o wysokiej ocenie jako ci publikacji 

PIP oraz sta ym wzro cie zapotrzebowania na nie 
w formie drukowanej.

Zdj cie 9. Ok adka miesi cznika „Inspektor Pracy”

Publikacje PIP rozpowszechniane s  nieod-
p atnie. dost pnianiem ich zajmuj  si  okr gowe 
inspektoraty pracy. W dystrybucji publikacji wyda-
nych w kooperacji brali udzia  nasi partnerzy.

Inspekcja Pracy wydaje tak e miesi cznik 
„Inspektor Pracy” skierowany do pracowników 

rz du. zasopismo w 2 1  roku by o publikowa-
ne tak e na stronie internetowej. rednia miesi cz-
na liczba czytelników — internautów przekroczy a 
dziesi ciokrotnie drukowany nak ad.

Pa stwowa Inspekcja Pracy posiada w Interne-
cie stron  redagowan  w ównym Inspektoracie 
Pracy  www.pip.go .pl  16 stron redagowanych 
przez okr gowe inspektoraty pracy  stron  przy-
gotowywan  przez O rodek Szkolenia Pa stwowej 
Inspekcji Pracy we Wroc awiu  strony kampanii 
tematycznych  www.bezupadku.pl  www.czynniki-
chemiczne.pl.

Zgodnie z ustaw  o dost pie do informacji 
publicznej, inspekcja prowadzi równie  Biuletyn 
Informacji Publicznej.


