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1. Kampania informacyjna 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
— upadki i poślizgnięcia”

W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła I etap kampanii informacyjnej 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — upad-
ki i poślizgnięcia”, której adresatami byli praco-
dawcy prowadzący działalność budowlaną, 
pracownicy oraz wszyscy uczestnicy procesu 
budowlanego — inwestorzy budowlani, inspek-
torzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kie-
rownicy budów lub robót budowlanych. Oprócz 
zwiększenia świadomości zagrożeń zawodowych 
w ww. branży, celem kampanii było też promowa-
nie nowoczesnych systemów i środków eliminu-
jących zagrożenie upadkiem z wysokości. Duże 
inwestycje budowlane objęto stałym nadzorem, 
w ramach którego prowadzono ścisłą współpracę 
ze służbami inwestorskimi i samymi inwestorami 
— zaangażowanymi w sprawy planowej i bezpiecz-
nej realizacji budowy. 

Kampanię rozpoczęto od e-mailingu, obej-
mującego 25 tys. pracodawców i przedsiębiorców 
budowlanych, którzy zostali w ten sposób poinfor-
mowani o celach planowanych przez PIP działań 
w budownictwie oraz możliwościach uzyskania 
fachowej pomocy w zakresie poprawy stanu bhp 
(publikacje, strony internetowe, porady w siedzi-
bach oip-ów). Informacje zawierały również zapro-
szenie do udziału w programie prewencyjnym. 
W wyniku ww. akcji e-mailingowej, blisko 19 tys. 
pracodawców odwiedziło stronę internetową 
www.bezupadku.pl, natomiast ok. 9 tys. pobrało 
listę kontrolną do samodzielnej oceny bezpieczeń-
stwa i warunków pracy w małym zakładzie budow-
lanym.

Główny przekaz medialny skierowany został 
do robotników budowlanych, wykonujących pra-
ce na wysokości. Wykorzystano w tym celu rekla-
my telewizyjne i radiowe, reklamy na billboardach 
i reklamę w internecie.

Spot telewizyjny — emitowany w okresie od 
22 czerwca do 15 lipca oraz od 1 listopada do 
20 grudnia 2009 r. — ukazał się 662 razy w 8 sta-
cjach telewizyjnych. Przesłanie do adresatów 
kampanii znalazło się na 370 billboardach, które 
w miarę możliwości umieszczano w pobliżu placów 
budów w 8 największych miastach Polski.

Dla pracodawców — właścicieli małych 
firm, zainteresowanych zapewnieniem swoim 
pracownikom skutecznej ochrony przy pracach 
na wysokości, uruchomiono program prewen-
cyjny, w ramach którego — przy fachowej 
pomocy i wsparciu inspektorów PIP — mogli 

Zdjęcie 1. Billboard kampanii budowlanej

dostosować sprzęt budowlany i użytkowane 
środki ochrony do wymagań przepisów bhp. 
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Według badań przeprowadzonych przez Ośro-
dek Badań Opinii Publicznej TNS, ponad 40% 
robotników budowlanych — respondentów bada-
nia, potwierdziło kontakt z przekazem kampanii. 

W grupie tej, 63% pozytywnie oceniło celowość 
przeprowadzenia kampanii, natomiast na zmianę 

dotychczasowych zachowań przy wykonywaniu 
pracy na wysokości — wskazało 42% responden-
tów. Raport, przedstawiający w sposób komplek-
sowy wyniki kampanii medialnej umieszczono na 
stronie www.bezupadku.pl.

Wykres 66. Struktura wieku robotników budowlanych, którzy zetknęli się z przekazem kampanii medialnej 
(na podstawie badania OBOP-TNS na grupie 400 respondentów)

Dzięki współpracy okręgowych inspektoratów 
z mediami lokalnymi — w regionalnych stacjach 
telewizyjnych, radiowych oraz prasie opublikowa-
no (wyemitowano) 312 informacji o kampanii (144 
w prasie, 107 w radiu oraz 61 w telewizji).

W ramach upowszechniania wiedzy na temat 
skutecznych rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych, umożliwiających osiągnięcie pożądanego 
poziomu bezpieczeństwa przy pracach na wyso-
kości, przeprowadzono w okręgowych inspekto-
ratach pracy 179 szkoleń, spotkań i seminariów. 
Poświęcono je przede wszystkim praktycznym 
zagadnieniom dotyczącym ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości, planowaniu środków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenach 
budowy oraz zarządzaniu sprawami bhp przy rea-
lizacji inwestycji budowlanych. W organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Pracy spotkaniach 
wzięło udział prawie 4,2 tys. osób. 

W 2009 roku przygotowano w Państwowej 
Inspekcji Pracy 14 publikacji, dotyczących różnych 
aspektów bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
których łączny nakład wyniósł 486 tys. egzem-
plarzy. Poszczególne publikacje opracowano dla 
określonych grup adresatów kampanii: inwestorów, 
kierowników budów, pracodawców, robotników 
budowlanych, w tym w szczególności młodych, 
rozpoczynających pracę w budownictwie.

Zdjęcie 2. Okładki publikacji PIP dot. budownictwa

 

poniżej 25 lat

25–29 lat

30–39 lat

powyżej 40 lat

60%

41%

39%

29%
Źródło: OBOP-TNS
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Przeprowadzono również — dla łącznie ponad 
1,3 tys. osób — 45 pokazów środków ochrony zbio-
rowej i indywidualnej, zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Podczas pokazów podkre-
ślano korzyści wynikające ze stosowania ww. środ-
ków — zarówno w aspekcie spełniania wymagań 
prawa, jak i sprawnej realizacji budowy. 

Spośród 671 zgłoszonych do PIP dużych 
inwestycji budowlanych, szczególnym nadzorem 
objęto realizację 294 obiektów — ze względu 
na skalę i złożoność problemów wykonawczych, 
które mogły wpływać na poziom bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Nadzór polegał na wyprzedzają-
cym uzgadnianiu i konsultowaniu — z przed-
stawicielami służb inwestorskich i wykonawcami 
poszczególnych etapów budowy — zagadnień 
bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza dotyczących 
planowania środków bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników oraz koordynacji robót 
budowlanych. 

W szkoleniach związanych z programem pre-
wencyjnym „Bezpieczna budowa” wzięło udział 
707 pracodawców, z których 551 zgłosiło pisem-
ną deklarację udziału w tym programie. W wyni-
ku wdrożenia do praktyki funkcjonowania firmy 
budowlanej — właściwych rozwiązań zapobiega-
jących zagrożeniom związanym z wykonywaniem 
pracy na wysokości, 244 pracodawców — uczest-
ników programu — otrzymało od PIP specjalne 
świadectwa potwierdzające pozytywną ocenę pod-
jętych działań.

2. Kampania informacyjno-kontrolna 
EURO 2012

W 2009 r. kontynuowano nadzór nad budową 
lub przebudową obiektów przygotowywanych 
na finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012. W porównaniu z 2008 r. 
zakres zadania został rozszerzony o inwestycje dot. 
budowy stadionów w Gdańsku i Wrocławiu. Skala 
i złożoność tych projektów, wymaga szczególnie 
umiejętnej koordynacji robót na poszczególnych 
etapach budowy, z uwzględnieniem priorytetowego 
znaczenia zagadnień bezpieczeństwa pracy. Aby 
skutecznie zapobiegać zdarzeniom wypadkowym, 
działania kontrolno-nadzorcze PIP poprzedzane 
były spotkaniami informacyjnymi z inwestorami, 
przedstawicielami służb inwestorskich, projektan-
tami i wykonawcami. Szczególne znaczenie nada-
no sprawom planowania środków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu poszczegól-
nych robót oraz koordynacji prac budowlanych. 

Kontrole stanu przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy na realizowanych w 2009 r. obiek-
tach EURO 2012, dotyczyły w szczególności 
spełniania wymagań związanych z zagospoda-
rowaniem i organizacją terenów budowy, prowa-
dzeniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych 
i betonowych. Istotnym przedmiotem kontroli było 
też przygotowanie zapleczy budowy i wyposażenie 
pracowników do pracy w warunkach zimowych. 

Na budowach stadionów, gdzie pracowało 
ogółem 5,7 tys. osób, inspektorzy pracy przepro-
wadzili 86 kontroli przestrzegania przepisów bhp 
i 42 wizytacje warunków pracy. Kontrolowano 
również legalność zatrudnienia oraz przestrzega-
nie przepisów dot. wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowników. M.in. — na początku 
grudnia 2009 r., na budowie Stadionu Narodowego, 
30 inspektorów PIP, wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji i Straży Granicznej, sprawdziło legalność 
zatrudnienia ponad 300 osób pracujących na tym 
obiekcie.

Przyjęte zasady współpracy z inwestorami 
i głównymi wykonawcami zaowocowały skutecz-
niejszym rozwiązywaniem problemów związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie.

Podczas kontroli i wizytacji obiektów, inspekto-
rzy stwierdzili podjęcie przez inwestorów i wykonaw-
ców szeregu działań o charakterze organizacyjnym 
służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
pracy, takich jak:
•	 ustanowienie koordynatorów ds. bhp
•	 wprowadzenie systemu identyfikacji pracow-

ników (upoważnionych do wejścia na teren 
budowy),

•	 wprowadzenie systemu sprawdzającego przy-
gotowanie pracowników do wykonywania pra-
cy w sposób bezpieczny oraz praktycznych 
umiejętności w tym zakresie,

•	 sporządzanie cyklicznych raportów i analiz 
bezpieczeństwa pracy. 

Na budowie Stadionu Narodowego w Warsza-
wie ustanowiony został stały dyżur inspektora 
pracy (raz na tydzień) poświęcony sprawom pra-
cowniczym. Większość problemów rozwiązywana 
była — po interwencji inspektora pracy — w trybie 
natychmiastowym. Ponadto kierownictwo Konsor-
cjum Firm Budowlanych utworzyło Punkt Konsul-
tacyjny dla wszystkich pracowników budowy. Ze 
względu na to, że zdecydowana większość firm 
działających na tej budowie ma swoje siedziby 
poza Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warsza-
wie, przyjęto zasadę przekazywania zgłaszanych 
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skarg pracowniczych do innych okręgów w termi-
nie niezwłocznym. 

Na budowie stadionu w Poznaniu, na wniosek 
inspektora pracy, dokonywano kilkakrotnie korekt 
w instrukcji montażu konstrukcji dachu, w której 
zastosowano innowacyjne rozwiązania.

Warto też dodać, że rozwiązane zostały umo-
wy na roboty budowlane z czterema firmami pra-
cującymi na budowie Stadionu Narodowego, które 
— jak wykazały kontrole PIP — nie wypłacały w ter-
minie należnych wynagrodzeń.

W trakcie robót na budowie Stadionu Naro-
dowego w Warszawie doszło do tragicznego 
zdarzenia: na skutek upadku z wysokości kosza 
transportowego, śmierć poniosło 2 pracowników. 
Powołany przez Głównego Inspektora Pracy 
zespół do zbadania okoliczności i przyczyn tego 
wypadku, oprócz wskazania karygodnych zanie-
dbań ze strony nadzoru, sformułował wnioski pre-
wencyjne dotyczące:
•	 natychmiastowego wstrzymania robót trans-

portowych przy użyciu tego typu koszy na 
pozostałych budowach stadionów,

•	 wprowadzenia szczegółowych procedur spo-
rządzania przez producentów dokumentacji 
techniczno-ruchowych,

•	 działań legislacyjnych, dotyczących opraco-
wania szczegółowych przepisów bhp przy eks-
ploatacji tego typu urządzeń. 
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy oraz 

podczas specjalnie zorganizowanej konferencji 
prasowej, Główny Inspektor Pracy poinformował 
o ustaleniach związanych z ww. wypadkiem i pod-
jętych środkach, mających zapobiec podobnym 
zdarzeniom w przyszłości.

W wyniku kontroli przeprowadzonych na 
budowach stadionów, wydano ogółem 458 decy-
zji, w tym 40 decyzji wstrzymujących pracę oraz 
16 decyzji kierujących pracowników do innych 
prac. Ponadto do pracodawców inspektorzy skie-
rowali 57 wystąpień zawierających 256 wniosków 
pokontrolnych. Ukarano mandatami 35 osób 
odpowiedzialnych za stan bhp na kwotę 49 700 zł. 
Skierowano ponadto do sądów grodzkich 
14 wniosków o ukaranie.

Dotychczasowy przebieg działań prewencyjno- 
-kontrolnych PIP wskazuje na możliwość uzyska-
nia radykalnej poprawy poziomu bezpieczeństwa 
przy wykonywaniu robót budowlanych — wyma-
ga to jednak czasu i uwarunkowane jest zaan-
gażowaniem wszystkich uczestników procesu 
budowlanego w prawidłową organizację pracy 
i zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad sta-
nowiskami pracy, tak aby nie dochodziło do ryzy-
kownych zachowań, skutkujących tragicznymi 
zdarzeniami.

3. Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym

Jedną z podstawowych form oddziaływania PIP 
na stan ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym 
jest doradztwo techniczne, służące eliminowaniu 
zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy. 
Zadanie to inspektorzy realizują, wizytując miej-
sca prowadzenia prac polowych oraz pozostałych 
prac w obrębie obejść gospodarskich (podwórza, 
zagrody i budynki inwentarskie), a także oceniając 
funkcjonowanie transportu rolniczego, w tym po 
drogach publicznych.

Wizytacje przeprowadzone w rolnictwie indywidualnym w 2009 r.

Wizytacje ogółem, w tym dot.: 12 245

 – prac żniwnych, 5 060

 – innych prac polowych, 1 414

 – gospodarstw ogółem, w tym dot.: 5 771

 gospodarstw uczestniczących w konkursie 
 „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
 (wspólnie z inspektorami KRUS)

1 026

Liczba osób pracujących, objętych wizytacjami 25,1 tys.

Podczas wizytacji inspektorzy PIP dokonali 
przeglądu stanu technicznego 7,8 tys. ciągników, 
6,5 tys. przyczep rolniczych, 3,2 tys. kombajnów 
oraz 7,4 tys. innych maszyn i urządzeń rolniczych 

(w tym np. siewników zbożowych, sadzarek do 
ziemniaków, opryskiwaczy polowych, kosiarek, 
sieczkarń, pras do siana i słomy, rozrzutników do 
obornika oraz pilarek tarczowych i łańcuchowych). 
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Znacząca część środków transportu, maszyn 
i urządzeń stosowanych w rolnictwie nie spełnia-
ła wymagań związanych z bezpiecznym ich użyt-

kowaniem. Najwięcej zastrzeżeń budziły wały 
przegubowo-teleskopowe, przekazujące moc 
ciągnika do maszyny rolniczej.

Wykres 67. Odsetek ciągników, przyczep, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 
które nie spełniały wymagań dot. bezpiecznej pracy podczas ich użytkowania

ciągniki rolnicze

kombajny zbożowe

przyczepy rolnicze

inne maszyny i urządzenia rolnicze

wały przegubowo-teleskopowe

44

Uchybienia dotyczące ciągników polegały 
na niewłaściwym stanie urządzeń przyłączenio-
wych (brak lub uszkodzona osłona końcówki wału 
odbioru mocy WOM), niesprawnych urządzeniach 
zaczepowych, układach kierowniczych i hamulco-
wych lub zużytym ogumieniu. 

W dużej części użytkowanych przyczep rolni-
czych stwierdzono zły stan burt i ich zabezpieczeń 
oraz brak sygnalizacji świetlnej. Dotyczyło to prze-
de wszystkim przyczep-samoróbek, nie posiadają-
cych potrzebnej homologacji.

W kombajnach stwierdzano przede wszystkim 
niesprawne sygnały dźwiękowe, niekompletne dra-
binki i poręcze wiodące do pomostów operatorów, 
a także brak kompletu osłon mechanizmów napę-
dzających heder (przyrząd żniwny). W wyposażeniu 
niektórych kombajnów stwierdzano brak dodat-
kowych podpór, służących ochronie osób napra-
wiających sprzęt i przebywających pod hederem 
uniesionym przy użyciu siłownika hydraulicznego.

W przeglądanych maszynach rolniczych naj-
większe zagrożenie stanowiły nieosłonięte części 
ruchome napędów lub elementów tnących oraz 
brak w ich wyposażeniu środków ochronnych 
(podajniki, popychacze, przegarniacze itp.). 

Ok. 70% ocenionych pilarek tarczowych 
nie posiadało osłony dolnej części piły, kaptura 

ochronnego górnej części piły lub osłon elemen-
tów napędu z silnika. 

Szczególnie niepokoi fakt, iż co drugi zespół 
sprzęgający napęd ciągnika z maszyną nie 
został osłonięty lub osłona była niekompletna 
lub uszkodzona.

Oprócz prac polowych, inspektorzy prze-
prowadzali wizytacje budynków inwentarskich 
i obejść. Najczęściej stwierdzane zaniedbania to: 

–	 nieprawidłowy stan instalacji i urządzeń elek-
trycznych (prowizoryczne podłączenia, prze-
wody niezabezpieczone przed mechanicznym 
uszkodzeniem, naprawiane bezpieczniki topi-
kowe, itp.) — 2 132 przypadki,

–	 nieprawidłowe wejścia na strychy (brak barie-
rek przy schodach, zły stan techniczny scho-
dów) — 1 200 przypadków,

–	 nieprawidłowe drabiny i rusztowania — 1 713 
przypadków,

–	 brak zabezpieczeń otworów technologicznych 
— 1 677 przypadków,

–	 niewłaściwe przechowywanie maszyn (ostre, 
wystające elementy) — 1 651 przypadków,

–	 brak lub niewłaściwe zabezpieczenia dołów 
i szamb — 866 przypadków,

–	 ogólny nieporządek — 1 966 przypadków.

48

50

52

56

Szczególnie duże zagrożenia wypadkowe 
wiązały się z użytkowaniem ciągników własnej 
konstrukcji, które nie spełniały praktycznie żad-
nych wymagań bhp; w trakcie wizytacji stwier-
dzono aż 177 takich przypadków. 

W roku 2009 inspektorzy PIP zorganizowali 
pokazy bezpiecznej obsługi ciągników i agrego-
wanych maszyn rolniczych oraz pilarek tarczo-
wych i łańcuchowych — dla 4,9 tys. rolników 
i uczniów szkół rolniczych.

Źródło: dane PIP
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Wciąż poważnym problemem jest kwestia 
azbestu zastosowanego jako składnik pokryć 
dachowych budynków mieszkalnych i inwen-
tarskich. Poziom zagrożenia znacząco wzrasta 
w przypadkach remontu lub wymiany dachów 
oraz wtórnego wykorzystania usuniętych materia-
łów azbestowych do budowy wiat na podwórzach, 
utwardzania dróg polnych, itp. Wiedza rolników 
na temat podstawowych zasad ochrony przed 
wchłanianiem włókien azbestowych jest wciąż 
niewielka. W wielu gminach brakuje planów 
usuwania płyt azbestowo-cementowych i unie-
szkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Inną formą oddziaływania PIP na środowisko 
wiejskie są konkursy o tematyce bhp. W 2009 r. 
w 147 (w tym 123 — zorganizowanych wspólnie 
z KRUS) konkursach wzięło udział 6,2 tys. rolni-
ków. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się 
organizowany przez KRUS ogólnopolski konkurs 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”. W 2009 r. 
inspektorzy PIP, wspólnie z inspektorami KRUS, 
przeprowadzili w ramach kolejnych etapów ww. 
konkursu (regionalnego, wojewódzkiego i ogól-
nopolskiego) 1 026 wizytacji gospodarstw indywi-
dualnych. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy, 
jak corocznie, była jednym z fundatorów nagród 

i dyplomów dla 16 laureatów tego konkursu na 
szczeblu krajowym. Gospodarstwa konkursowe 
stanowią wzór dobrej praktyki do naśladowania 
dla pozostałych rolników. 

Ważną częścią działalności PIP na rzecz ochro-
ny pracy w rolnictwie indywidualnym jest czynny 
udział inspektorów i pozostałych pracowników 
merytorycznych inspekcji w rolniczych imprezach 
masowych.

Obserwacje inspektorów wskazują, że zmniej-
sza się liczba przypadków powierzania dzieciom 
niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia 
zadań. Coraz częściej spotyka się na wsi zorgani-
zowane formy opieki nad dziećmi (np. prowadze-
nie świetlic w okresie nasilenia prac polowych). 
Uwarunkowania ekonomiczne oraz tradycyjne 
nawyki wdrażania dzieci do pracy w gospodarstwie 
rolniczym wciąż jednak uniemożliwiają traktowa-
nie zakazu pracy dzieci do lat 16 jako przyjętego 
w praktyce polskiego rolnictwa standardu. 

Adresowane do dzieci i młodzieży wiej-
skiej działania PIP o charakterze edukacyjnym 
budzą duże zainteresowanie młodych odbiorców, 
w szczególności gdy przekazywane są nie tylko 
w formie szkolnych wykładów, ale także podczas 
konkursów i zabaw. 

W 2009 r. zagadnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy pracach rolniczych 
w obejściu i budynkach — ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na praktyczne sposoby zapobie-
gania narażeniu na azbest — były przedmiotem 
714 szkoleń (w tym 561 — zorganizowanych 
wspólnie z KRUS-em, ODR-ami i innymi partne-
rami) dla 21,1 tys. rolników.

W 2009 r. pracownicy PIP — wyspecjali-
zowani w sprawach rolnictwa — zorganizowali 
podczas targów i wystaw rolniczych 246 punk-
tów informacyjno-doradczych, które wg sza-
cunków organizatorów odwiedziło prawie 72 tys. 
osób. W trakcie ww. imprez udzielono ponad 
6,8 tys. porad i informacji technicznych z zakre-
su bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pra-
cach rolniczych.

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne PIP  
skierowane do dzieci i młodzieży wiejskiej w 2009 r. Liczba działań Liczba uczestników 

(tys.)

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym 231 8,2
Prelekcje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów 1 092 36,6
Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp organizowane dla młodzieży 
i dzieci wiejskich 309 26,4

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich 274 18,0

Duża liczba uczestników przedsięwzięć eduka-
cyjnych była możliwa dzięki współpracy zwłasz-
cza z dyrektorami szkół, KRUS-em, ODR-ami 
oraz wieloma stowarzyszeniami rolniczymi. 
Pracownicy PIP podejmowali ponadto działania 
edukacyjno-promocyjne w miejscach wypoczynku 
dzieci (np. kolonie letnie, zimowiska, Nieobozo-

wa Akcja Letnia organizowana przez ZHP i ZHR). 
W 2009 r., w trakcie 155 takich spotkań przepro-
wadzono pogadanki i prelekcje (połączone z pro-
jekcją filmów animowanych o tematyce bhp oraz 
przekazaniem komiksów o tematyce dot. bezpie-
czeństwa na wsi), w których uczestniczyło 6,3 tys. 
dzieci (w tym harcerzy i uczestników kolonii).
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W ramach działań służących promocji proble-
matyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wsi, 
upowszechniane były publikacje PIP, przygotowa-
ne specjalnie z myślą o poszczególnych grupach 
społeczności wiejskiej (rolnicy, młodzież szkolna, 
najmłodsze dzieci), a także rozwijana współpraca 
z regionalnymi stacjami telewizyjnymi (55 felietonów 
i wywiadów), rozgłośniami radiowymi (126 audycji) 
i redakcjami gazet (150 publikacji prasowych). 

Z przeprowadzonych wizytacji gospodarstw 
rolnych oraz innych przedsięwzięć (szkolenia, 
konkursy, wystawy, pokazy, pogadanki, punkty 
informacyjno-doradcze) poświęconych kształtowa-
niu świadomości zagrożeń w pracy rolniczej oraz 
inicjowaniu działań zapobiegających ich skutkom, 
wynika, że:

– w gospodarstwach rolników indywidualnych 
wciąż występuje znaczące zróżnicowanie 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
co wiąże się z wieloma czynnikami: warun-
kami ekonomicznymi, tradycjami kulturowy-
mi i regionalnymi, poziomem wykształcenia, 
dostępem do źródeł informacji, itp. 

– coraz częściej rolnicy wykorzystują środki unij-
ne w celu inwestowania w sprzęt rolniczy,

– lepsze usprzętowienie gospodarstw wiejskich 
pociąga za sobą potrzebę uczestniczenia 
w spotkaniach informacyjno-doradczych, uzu-
pełniania wiedzy, kształcenia dzieci,

– zagadnienia ochrony pracy stopniowo stają 
się jednym z priorytetów, warunkujących pra-
widłowy rozwój indywidualnych gospodarstw 
rolniczych,

– młodzież i dzieci wiejskie to podstawo-
wa grupa adresatów działalności PIP. Dzięki 
wsparciu licznych partnerów instytucjonalnych 
i społecznych, inspekcja będzie wpływać na 
poprawę warunków pracy i życia na wsi.

Mimo wielu pozytywnych przykładów świad-
czących o wzrastającym zainteresowaniu sprawa-
mi bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym, 
wskaźniki wypadkowości w tym sektorze wciąż 
należą do najwyższych. Z tego względu konieczne 
jest:

•	 ustalenie — na najbliższe lata — zasadniczych 
kierunków działań służących radykalnej popra-
wie ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 
przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowa-
nych tym problemem instytucji i organizacji. 
Jedną z platform do realizacji takiego zadania 

jest Komisja Głównego Inspektora Pracy 
ds. BHP w Rolnictwie, złożona z członków 
— Sygnatariuszy porozumienia z dnia 6 marca 
2001 r. w sprawie współpracy na rzecz popra-
wy stanu bhp w rolnictwie,

•	 zintensyfikowanie oddziaływania Sygnatariu-
szy ww. porozumienia — na struktury regio-
nalne lub społeczności lokalne. Bardzo ważne 
jest zaangażowanie partnerów społecznych 
w prace powiatowych komisji ds. BHP w rol-
nictwie, w tym sołtysów, mających bezpośred-
ni kontakt z rolnikami. 

Zdjęcie 3. Apel Głównego Inspektora Pracy  
do Rolników

4. Program prewencyjny: Zapobieganie 
zagrożeniom czynnikami chemicznymi 
w małych zakładach

Realizując założenia programu, przeprowadzo-
no w okręgowych inspektoratach pracy szkolenia 
dla pracodawców — właścicieli małych firm, doty-
czące eliminowania lub zmniejszania ryzyka zawo-
dowego związanego ze stosowaniem w procesach 
pracy niebezpiecznych czynników chemicznych. 
W szkoleniach wzięło udział 479 pracodawców 
(lub ich przedstawicieli) z wybranych branż, 
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charakteryzujących się wysokim poziomem 
narażenia na chemikalia, w tym głównie: lakier-
ni i warsztatów samochodowych, garbarni, firm 
zajmujących się czyszczeniem wyrobów włókien-
niczych i futrzarskich oraz produkcją wyrobów 
z metalu. Największe zainteresowanie osób szkolo-
nych wzbudziła prezentacja uproszczonej metody 
oceny ryzyka zawodowego, ilustrowana przykła-
dami dobrych praktyk, ale także i rażących zanie-
dbań, skutkujących tragicznymi wypadkami przy 
pracy lub chorobami zawodowymi. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych 
dotyczących zapobiegania zagrożeniom chemicz-
nym w małych zakładach, przekazano do rąk pra-
codawców łącznie ponad 3 tys. broszur i ulotek. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się bro-
szury „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miej-
scu pracy” oraz „Czynniki chemiczne — obowiązki 
pracodawcy”.

Zdjęcie 4. Okładka publikacji PIP 
dot. zagrożeń chemicznych

Program prewencyjny PIP, ukierunkowany na 
zwiększenie świadomości zagrożeń chemicznych, 
adresowany będzie w następnych latach do pra-
codawców z innych branż. Warto podkreślić, że 
omawiane działania PIP wplatają się w program 
kampanii SLIC na lata 2009-2011 poświęconej 
ocenie ryzyka zawodowego związanego z wystę-

powaniem czynników chemicznych w środowisku 
pracy. 

5. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ocena Ryzyka Zawodowego”

W 2009 r. kontynuowano działania informa-
cyjne poświęcone doskonaleniu wiedzy właś-
cicieli małych firm w zakresie przeprowadzania 
oceny ryzyka zawodowego. Kontrole PIP od kilku 
lat wykazują ich niezadowalającą jakość. Dotyczy to 
zwłaszcza niewłaściwej identyfikacji zagrożeń oraz 
nieskutecznego ograniczania ryzyka (brak lub pod-
jęcie nieprawidłowych środków zapobiegawczych 
czy korygujących). Również w Europie przeprowa-
dzenie oceny ryzyka zawodowego wciąż stanowi 
poważny problem, zwłaszcza dla małych przed-
siębiorstw, w których traktowane jest jako działa-
nie jednorazowe o znaczeniu czysto formalnym. 
Kampania PIP splotła się w zakresie założonych 
celów oraz zastosowanych środków z kampanią 
europejską „Zdrowe i bezpieczne miejsce pra-
cy”, prowadzoną przez Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (z siedzibą w Bilbao), której Kra-
jowym Punktem Centralnym jest Centralny Instytut 
Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy.

Działaniom PIP przyświecało przekonanie, 
iż mało prawdopodobny jest wybór skutecznych 
środków prewencji bez prawidłowo przeprowa-
dzonej oceny ryzyka zawodowego. Powinna być 
ona jednym z podstawowych elementów zarządza-
nia sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizując zamierzenia kampanii, przeprowa-
dzono 261 przedsięwzięć w formie seminariów, 
warsztatów, spotkań szkoleniowych (o prawie 
30% więcej niż w roku 2008) — dla blisko 7,3 tys. 
osób (wzrost liczby uczestników o około 16%). 
Prawie 100 z tych przedsięwzięć było współorga-
nizowanych z partnerami społecznymi i instytucja-
mi zajmującymi się problematyką ochrony pracy. 
Wśród branż i dziedzin, które objęła kampania, 
należy wymienić budownictwo, handel wielkopo-
wierzchniowy, służbę zdrowia, produkcję wyro-
bów z drewna i wyrobów metalowych (obróbka 
metali), przemysł spożywczy, leśnictwo, górnictwo 
węgla kamiennego, kopalnictwo naftowo-gazowe, 
przetwórstwo nafty, dystrybucję paliw płynnych, 
przemysł motoryzacyjny, spawalnictwo, produkcję 
tworzyw sztucznych, rzemiosło, poligrafię, a także 
szkolnictwo (głównie szkoły zawodowe) i sektor 
samorządowy.

W ramach kampanii miało miejsce kilka szcze-
gólnych wydarzeń, promujących korzyści związane 
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z przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego. 
Jedno z nich to cykl konferencji i seminariów 
zorganizowanych w okresie kwiecień-grudzień 
2009 r. przez CIOP–PIB (we współpracy z WUG) 
pod hasłem „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, 
w trakcie których przedstawiciele PIP wystąpili 
z prezentacjami poświęconymi problemom bezpie-
czeństwa i higieny pracy w ww. sekcji gospodarki. 
Natomiast Okręgowy Inspektorat Pracy w Olszty-
nie współorganizował, pod patronatem Głównego 
Inspektora Pracy, konferencję „Ryzyko zawodowe 
w żwirowniach”. Kolejnym znaczącym wydarze-
niem było seminarium „Ocena ryzyka zawodowe-
go — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy” zorganizowane przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Opolu, we współpracy z opolskim 
oddziałem ZUS. W seminarium uczestniczyli 
pracodawcy, u których w ostatnich trzech latach 
doszło do śmiertelnych lub ciężkich wypadków. 
Problematykę oceny ryzyka zawodowego połą-
czono z zagadnieniami ustalania zróżnicowanej 
składki wypadkowej przy zastosowaniu wskaźnika 
korygującego zależnego od indywidualnej katego-
rii ryzyka.

Wśród uczestników spotkań szkoleniowych, 
konferencji i seminariów rozprowadzano wydawni-
ctwa PIP — łącznie ponad 5,3 tys. broszur (w tym 
trzy nowe: „Zagrożenia czynnikami chemicznymi”, 
„Zagrożenia czynnikami biologicznymi” i „Ocena 
ryzyka zawodowego”) oraz ponad 10,2 tys. ulotek. 

W kampanii wykorzystywano opracowaną 
w roku 2008 podstronę internetową „Ocena ryzy-
ka zawodowego” (zawierającą sześć modułów, 
w tym publikacje PIP i zestaw linków do materiałów 
pomocniczych, znajdujących się na stronach CIOP- 
-PIB (interaktywny system IRYS, wspomagający 
prowadzenie oceny ryzyka zawodowego on-line) 
oraz Agencji w Bilbao (w wersji polskiej: broszury, 
listy kontrolne, prezentacje Power-Point, quizy, ani-
macje, filmy instruktażowe z serii NAPO). Na ww. 
podstronie udostępniony jest też najobszerniejszy 
moduł szkoleniowy (w wersji tekstowej lub prezen-
tacji Power-Point) nt. oceny ryzyka.

Jak już podkreślono, przeprowadzenie prawid-
łowej oceny ryzyka zawodowego wciąż sprawia 
trudności wielu pracodawcom, a także pracowni-
kom służb bhp. Pomimo ustanowienia obowiązku 
prawnego w tym zakresie, niejednokrotnie wyrażają 
oni brak przekonania co do jej celowości. Długofa-
lowym adresatem działań informacyjno-promocyj-
nych PIP pozostaną przede wszystkim właściciele 
małych firm, niezatrudniający wyspecjalizowanych 
służb bhp — gdzie najczęściej stwierdza się brak 
lub nieprawidłowe oceny. Drobni przedsiębiorcy 
nadal potrzebują merytorycznego wsparcia ze stro-
ny inspektorów pracy, w szczególności w postaci 
prostych narzędzi do oceny ryzyka zawodowego 
i doboru niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających to ryzyko. 

6. Spełnianie minimalnych wymagań 
technicznych przez użytkowane 
maszyny

Od 1 stycznia 2006 r. pracodawcy mają obo-
wiązek dostosować użytkowane maszyny do mini-
malnych wymagań technicznych (w zakresie m.in. 
elementów sterowniczych związanych z bezpie-
czeństwem oraz osłon lub innych urządzeń ochron-
nych). Szczegółowe wymagania w omawianym 
obszarze zostały zawarte w rozdziale 3 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy. 

Wyniki kontroli dot. przestrzegania tego rozpo-
rządzenia wskazują na poważne problemy, jakie 
pracodawcy mają z właściwą interpretacją jego 
zapisów oraz zrozumieniem strategii zmniejsza-
nia ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn. 
Odnosi się to w szczególności do małych zakła-
dów pracy, w tym mikroprzedsiębiorstw, które 
potrzebują użytecznych przewodników ze zbiora-
mi praktycznych komentarzy i przykładów działań 
dostosowawczych.

Program działań wspomagających kontro-
le w ww. zakresie, realizowany na terenie pięciu 
okręgowych inspektoratów pracy, skierowany był 
do pracodawców, a także innych osób odpowie-
dzialnych w zakładzie za bezpieczeństwo i higienę 
pracy oraz wszystkich podmiotów zainteresowa-
nych problematyką spełniania minimalnych wyma-
gań technicznych przez użytkowane maszyny. 
Działania PIP polegały na upowszechnianiu wiedzy 
na ten temat oraz wpływaniu na pracodawców, 

W ramach porozumienia zawartego między 
Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie 
i Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego, emitowano w krakowskich auto-
busach i tramwajach cztery filmy z ww. serii 
edukacyjnej NAPO, związane z oceną ryzyka 
zawodowego. Szacuje się, iż codziennie około 
dwustu tysięcy osób miało możliwość ich obej-
rzenia.
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aby eliminowali lub zapobiegali zagrożeniom 
związanym z maszynami. 

Działania o charakterze informacyjno-pro-
mocyjnym:
•	 organizacja lub współorganizacja (z innymi 

organami nadzoru i zainteresowanymi insty-
tucjami) 18 konferencji, seminariów i spotkań 
szkoleniowych na temat spełniania minimal-
nych wymagań dotyczących bhp, w których 
uczestniczyło 484 pracodawców. Ponadto 
zorganizowano 10 narad szkoleniowych dla 
236 pracowników służb bhp oraz 19 szkoleń 
dla 201 społecznych inspektorów pracy;

•	 dystrybucja (udokumentowana) materiałów 
pomocniczych (podczas szkoleń, kontroli, 
doradztwa, na targach, konferencjach itd.); 

•	 popularyzacja problematyki bezpiecznej pracy 
z maszynami w środkach masowego przekazu;

•	 informowanie o podstronach PIP zawierają-
cych m.in. listę kontrolną do oceny spełniania 
minimalnych wymagań oraz serię ulotek zawie-
rających praktyczne porady w tym zakresie.

Zdjęcie 5. Przykład dostosowania maszyny  
do minimalnych wymagań dot. bhp

Działania o charakterze prewencyjnym 
Oprócz ww. działań informacyjno-promocyj-

nych, zaproponowano pracodawcom sprawdzenie, 
wg jednolitych kryteriów, czy użytkowane przez 
ich pracowników maszyny zapewniają wymagany 
poziom bezpieczeństwa. Otrzymano informacje 
od 64 pracodawców, którzy po sprawdzeniu 857 
maszyn pod kątem ich stanu technicznego, prze-
prowadzili działania dostosowujące do minimal-
nych wymagań bhp, w szczególności w zakresie:

•	 prawidłowego funkcjonowania elementów ste-
rowniczych w 296 maszynach;

•	 ochrony przed kontaktem z elementem rucho-
mym (ograniczenie dostępu do stref niebez-

piecznych w postaci osłon lub zapewnienie 
zatrzymania ruchu części niebezpiecznych 
w momencie zbliżenia się człowieka do strefy 
zagrożenia) — w 152 maszynach;

•	 wyposażenia i prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń służących do zatrzymania awaryjne-
go — w 150 maszynach;

•	 prawidłowego działania układów sterowania 
przeznaczonych do całkowitego i bezpiecz-
nego uruchomienia (w 101 maszynach) lub 
do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania 
(w148 maszynach);

•	 ochrony przed zagrożeniami powodowa-
nymi emisją gazów, oparów, płynu lub pyłu 
— w 112 maszynach.

7. Program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy”, prowadzony od 
roku 2002, adresowany jest do pracodawców 
— właścicieli mikroprzedsiębiorstw (tj. firm 
zatrudniających do 9 pracowników). Pracodawcy, 
którzy przystąpią do programu przeprowadzają 
samokontrolę przy użyciu przygotowanej przez PIP 
Listy kontrolnej z komentarzem. Pomaga ona ziden-
tyfikować występujące w zakładzie zagrożenia 
zawodowe, ocenić ich skalę oraz określić metody 
i środki poprawy stanu bhp. Przez cały czas rea-
lizacji programu pracodawcy mogą korzystać 
z eksperckiej pomocy inspektorów pracy, udzie-
lających na bieżąco praktycznych wskazówek 
i porad.

W kolejnych latach coraz większa liczba pra-
codawców zgłasza zainteresowanie programem 
i kończy z wynikiem pozytywnym audyt, oceniający 
dostosowanie ich firmy do obowiązującego prawa 
pracy. W ciągu 2009 roku chęć udziału w progra-
mie zadeklarowało 1 100 pracodawców, a 460, 
po zrealizowaniu jego założeń, uzyskało Dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy (w 2008 r. okręgo-
wi inspektorzy pracy przyznali 397 dyplomów, 
zaś w 2007 r. — 160). Dyplomem uhonorowani 
zostali pracodawcy, którzy w swoich zakładach 
doprowadzili do wyraźnej poprawy bezpieczeń-
stwa pracy. Wśród wyróżnionych dominowali 
pracodawcy prowadzący firmy: budowlane (60), 
usługowe (48), produkujące wyroby z drewna (40) 
oraz handlowe (40).

Jak wynika z przeprowadzonych przez PIP 
badań ankietowych, na decyzję pracodawców 
o udziale w programie wpłynęły:
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•	 chęć sprawdzenia stosowanych w zakładzie 
rozwiązań i ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami (35% respondentów),

•	 chęć modernizacji i dostosowania zakładu do 
obowiązujących przepisów (25% responden-
tów),

•	 chęć poszerzenia wiedzy na tematy związane 
z bhp (23% respondentów).
Laureatom programu PIP przekazuje materiały 

dotyczące ochrony pracy i oferuje szkolenia dosko-
nalące w kolejnych latach po zdobyciu Dyplomu. 
W roku sprawozdawczym Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zakupił pakiety środków ochrony 
indywidualnej, które trafiły do rąk pracodawców 
— laureatów edycji programu przeprowadzonej 
w roku 2008.

Zdjęcie 6. Dyplom PIP

8. Zapobieganie negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu 
w miejscu pracy

W roku sprawozdawczym, po trzech latach 
realizacji programu prewencyjnego dla pracodaw-
ców — którzy przy wsparciu inspekcji dokonali 
oceny stresogenności cech pracy w 377 zakładach 

— działalność specjalistów PIP skoncentrowa-
ła się na utrwaleniu efektów podjętych wówczas 
(tj. w latach 2006-2008) przez te zakłady działań. 
Dotyczyły one takich dziedzin, jak:
•	 usprawnianie organizacji pracy; planowanie 

zadań z uwzględnieniem właściwego doboru 
pracowników; zintensyfikowanie szkoleń zawo-
dowych oraz przestrzeganie prawa pracy,

•	 zwiększanie wiedzy kadry kierowniczej na 
temat zarządzania pracownikami, rozwiązywa-
nia konfliktów, negocjacji i mediacji,

•	 zwiększanie umiejętności pracowników w zakre-
sie radzenia sobie ze stresem (poprzez szkole-
nia zawodowe, treningi relaksacyjne itp.),

•	 dbałość o warunki pracy (ograniczanie hałasu, 
poprawa oświetlenia, ograniczanie konieczno-
ści ręcznego przenoszenia ciężarów, itd.).

Najlepsze praktyki w zakresie zapobiega-
nia negatywnym skutkom stresu (zastosowane 
w wyróżniających się pod tym względem zakła-
dach) wykorzystano do przeprowadzenia szkoleń 
o charakterze warsztatowym, dla pracodawców 
i pracowników, na terenie działania 5 okręgowych 
inspektoratów (w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowi-
cach, Łodzi i Rzeszowie). Były to:
•	 23 szkolenia w zakresie umiejętności zarzą-

dzania zespołem pracowników — dla 464 pra-
codawców,

•	 34 szkolenia w zakresie umiejętności radze-
nia sobie ze stresem — dla 942 pracowników, 
w tym pełniących funkcje społecznych inspek-
torów pracy.

Problematykę rozpoznawania czynników 
obciążenia psychicznego w pracy i podejmowania 
stosownych środków zaradczych, upowszechnia-
no podczas organizowanych przez PIP różnorod-
nych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
— w ramach targów, wystaw i konferencji (odnoto-
wano 12 takich wydarzeń, w których uczestniczyło 
ok. 1,5 tys. osób).

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 
który realizował program w najszerszym zakresie, 
przeprowadził dodatkowe szkolenia nt. rozwią-
zywania konfliktów w miejscu pracy (19 szkoleń), 
zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miej-
scu pracy (31), a także spotkania informacyjne dla 
podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do 
realizacji programu w latach następnych (10).

W efekcie przeprowadzonych — wspólnie 
z pracodawcami, pracownikami oraz specjalista-
mi służb bhp — ocen stresogenności cech pracy, 
wydano nową publikację pt. „Stres w pracy. Przy-
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kłady dobrych praktyk”, zawierającą praktyczne 
wskazówki i informacje, jak rozpoznawać, oceniać 
i przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom 
stresu zawodowego. Publikacja, uwzględniająca 
doświadczenia kilkunastu wybranych zakładów, 
będzie służyć jako pomoc i inspiracja dla kolejnych 
firm planujących zmierzyć się z coraz powszech-
niejszym zjawiskiem stresu zawodowego.

Zdjęcie 7. Okładka publikacji PIP dot. stresu

9. Program edukacyjny  
„Kultura bezpieczeństwa”

W 2009 roku, we współpracy z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy — Państwowym Instytu-
tem Badawczym, kontynuowano realizację (III edy-
cja) programu pn. „Kultura bezpieczeństwa”, 
adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Podstawowy cel tego przedsięwzięcia to pro-
mowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu 
w przyszłym życiu zawodowym.

W roku szkolnym 2008/2009 do programu 
przystąpiło 236 szkół z całej Polski, a w jego rea-
lizację zaangażowało się 503 nauczycieli, którzy 
przeprowadzili z młodzieżą 1 916 lekcji poświęco-
nych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa pracy (250 z nich odbyło się z udziałem 
przedstawiciela PIP). Ogółem, w powyższych lek-
cjach uczestniczyło prawie 26 tys. uczniów.

Nauczycielom, którzy realizowali zajęcia z mło-
dzieżą, przyznane zostały świadectwa udziału 
w programie „Kultura bezpieczeństwa”, uroczyście 
wręczone im podczas „dni otwartych” w okręgowych 
inspektoratach pracy. W 2009 roku zorganizowano 
łącznie 20 „dni otwartych”, które jednocześnie 
były okazją do zaprezentowania młodzieży tema-
tyki związanej z podejmowaniem pierwszej pracy, 
prewencją wypadkową, bezpieczeństwem i higieną 
pracy, udzielaniem pierwszej pomocy. W spotka-
niach tych udział wzięło ogółem 2,8 tys. nauczycieli 
i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okręgowych inspektoratach przeprowadzo-
no jednocześnie rekrutację nauczycieli do IV edycji 
programu. Chęć prowadzenia zajęć z młodzieżą 
w roku szkolnym 2009/2010 zadeklarowało 670 
nauczycieli — w szczególności nauczycieli uczą-
cych w szkołach o profilu budowlanym.

Warto podkreślić, że w latach 2006–2009 łącz-
nie ponad 120 tysięcy uczniów wzięło udział w lek-
cjach poświęconych problematyce ochrony pracy.

10. Podsumowanie kampanii  
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”

W roku sprawozdawczym nastąpiło podsu-
mowanie — realizowanej w latach 2007–2008 r. 
— europejskiej kampanii informacyjno-kontrolnej 
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”, która ukie-
runkowana była na problematykę eliminacji (ogra-
niczania) uciążliwości związanych z transportem 
ręcznym w branży budowlanej i handlu detalicz-
nym w 26 krajach Unii Europejskiej. 

Wkład PIP w przeprowadzenie kampanii bar-
dzo pozytywnie został oceniony przez jej uczest-
ników z krajów UE. Projekt, obejmujący działania 
kampanii finansowane z funduszy UE (Program 
PROGRESS), po pozytywnej ocenie realizacji 
przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw 
Społecznych Komisji Europejskiej, został w całości 
rozliczony i zamknięty w roku 2009.

Wyniki działań podsumowuje raport dostępny na 
oficjalnej stronie kampanii: www.handlingloads.eu.

Międzynarodowym koordynatorem i liderem 
projektu w 2008 r. była polska inspekcja pracy. 
Ostatni akcent kampanii stanowiła konferencja 
zorganizowana w Ośrodku Szkolenia Państwo-
wej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (kwiecień 
2009). Zgromadziła ona ponad 150 uczestni-
ków z 20 krajów UE.
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11. Konkursy, nagrody Głównego 
Inspektora Pracy, udział w targach, 
działalność wydawnicza i szkoleniowa

Celem konkursów PIP jest popularyzowanie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa w środowisku 
pracy oraz wskazywanie prawidłowych i najlep-
szych wzorców jej zastosowania. Są one organizo-
wane we współdziałaniu z partnerami społecznymi, 
organizacjami pracodawców i związkami zawodo-
wymi, a także innymi instytucjami zainteresowany-
mi powyższą problematyką. 

W roku 2009 odbyło się 216 takich konkursów, 
w tym 6 — ogólnopolskich. Wśród nich wiodącą 
pozycję ma konkurs „Pracodawca — organizator 
pracy bezpiecznej”. Chęć udziału w tym konkursie 
wyraziło w roku sprawozdawczym 258 pracodaw-
ców. Do centralnego etapu okręgowi inspektorzy 
pracy wytypowali 37 firm. 

We współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego organizowany jest konkurs 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”; we współ-
pracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego — „Kon-

kurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży 
z zakładów rzemieślniczych; wspólnie z izbami 
inżynierów budowlanych — konkurs „Bezpieczna 
Budowa”, zaś ze związkami zawodowymi — kon-
kurs o tytuł „Najaktywniejszego zakładowego 
społecznego inspektora pracy”. Więcej informa-
cji na temat ogólnopolskich konkursów znaleźć 
można na www.pip.gov.pl.

W 2009 roku przeprowadzona została kolej-
na edycja Nagrody Głównego Inspektora Pracy 
im. Haliny Krahelskiej, za wybitne osiągnięcia 
w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych oraz 
popularyzacji prawa pracy. Uhonorowanych zosta-
ło 8 osób, a uroczyste wręczenie Nagród odbyło 
się 20 października 2009 r. w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP.

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” 
nadawana jest przez Głównego Inspektora Pra-
cy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 25 października 2004 r. Odznaka jest zaszczyt-
nym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pra-
cy. W 2009 roku Główny Inspektor Pracy przyznał 
50 odznak honorowych.

Przedstawiciele mediów posiadający najwięk-
sze osiągnięcia w popularyzowaniu problema-
tyki ochrony pracy zostali, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, uhonorowani pod koniec roku Nagrodą 
Głównego Inspektora Pracy. Wyróżnienie to otrzy-

Zdjęcie 8. Sesja plenarna seminarium podsumowującego kampanię „Ręczne przemieszczanie ciężarów”

Podczas uroczystej gali na Zamku Królew-
skim w Warszawie, 8 pracodawców uhonoro-
wanych zostało statuetką MECUM TUTISSIMUS 
IBIS, a 10 — otrzymało wyróżnienia. Laureaci 
konkursu wpisani zostali na Złotą Listę Pra-
codawców. 
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mało 24 dziennikarzy, reprezentujących centralne 
i lokalne gazety, radio i telewizję.

Wzorem lat poprzednich, przedstawiciele PIP 
brali udział w targach i wystawach, których tema-
tyka łączyła się z zagadnieniami ochrony pracy. 
Należy tu przede wszystkim wymienić: Międzyna-
rodowe Targi Budownictwa BUDMA 2009, Między-
narodowe Targi Hodowli Zwierząt „FARMA 2009”, 
Targi „Innowacja — Technologie — Maszyny” 
w Poznaniu oraz — objęte patronatem Główne-
go Inspektora Pracy — Targi Bezpieczeństwa, 
Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które 
odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów 
Katowickich oraz Międzynarodowe Targi Budowni-
ctwa Drogowego „Autostrada Polska” w Kielcach. 
W trakcie targów czynne były stoiska informacyjne 
z wydawnictwami PIP, a jej przedstawiciele udzie-
lali wszystkim zainteresowanym porad prawnych 
i technicznych. Do najbardziej aktywnych w tym 
zakresie należał kielecki Okręgowy Inspektorat 
Pracy, który zorganizował w regionie aż 37 stoisk 
informacyjno-promocyjnych PIP. 

Państwowa Inspekcja Pracy, popularyzując 
wiedzę z zakresu ochrony pracy i upowszech-
niając przykłady dobrych praktyk, przygotowuje 
i publikuje wydawnictwa skierowane do pracow-
ników, pracodawców, kadry zarządzającej, a także 
do partnerów społecznych oraz rolników. W 2009 
roku przygotowano 52 pozycje wydawnicze — były 
to ulotki, broszury, plakaty i afisze — w łącznym 
nakładzie 911 300 egzemplarzy (w poprzednim 
roku — 445 tys.). Ten sumaryczny nakład uzu-
pełniony został o 100 tysięcy egzemplarzy jednej 
z broszur budowlanych, która została dodatkowo 
wydrukowana ze środków Funduszu Prewencji 
Wypadkowej ZUS. 

Publikacje PIP rozpowszechniane są nieod-
płatnie. Udostępnianiem ich zajmują się okręgo-
we inspektoraty pracy. Wydawnictwa trafiły do rąk 
odbiorców — uczestników programów prewen-
cyjnych, szkoleń, kontrolowanych pracodawców, 
służb bhp, społecznych inspektorów pracy, osób 
zainteresowanych poradnictwem ze strony inspek-
cji, rolników indywidualnych i ich rodzin. Wszystkie 

publikacje Państwowej Inspekcji Pracy umiesz-
czane są w pełnej wersji na stronie internetowej 
www.pip.gov.pl. 

W 2009 roku polska wersja witryny inter-
netowej inspekcji pracy zawierała ponad tysiąc 
podstron i blisko 500 plików pdf do pobrania. 
Publikowane były bieżące informacje o działal-
ności urzędu, w tym o kampaniach i programach 
prewencyjnych, elektroniczne wersje wydawnictw 
PIP, a przede wszystkim — odpowiedzi na naj-
częściej powtarzające się pytania kierowane do 
inspekcji. W 2009 roku stronę odwiedzono ponad 
2 300 000 razy. Oznacza to ponad 35-procento-
wy wzrost zainteresowania w porównaniu z rokiem 
2008. Internautów najbardziej interesowała moż-
liwość pozyskania informacji o obowiązujących 
przepisach prawnych w dziedzinie prawa pracy 
i tekstów komentarzy. Co trzecia wizyta na stronie 
głównej PIP kończyła się przejściem do strony jed-
nego z okręgowych inspektoratów pracy. Państwo-
wa Inspekcja Pracy, zgodnie z ustawą o dostępie 
do informacji publicznej, prowadzi również elektro-
niczny Biuletyn Informacji Publicznej.

Wzorem lat poprzednich, działalność eduka-
cyjna adresowana do partnerów społecznych 
realizowana była zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i regionalnym. 

Na szczeblu centralnym zorganizowano 
5 szkoleń dla 153 działaczy i ekspertów związko-
wych — przedstawicieli NSZZ Solidarność, OPZZ 
oraz Forum Związków Zawodowych. Na szczeblu 
regionalnym odbyły się 294 szkolenia, w których 
wzięło udział 10 633 związkowców, w tym 5 019 
społecznych inspektorów pracy. Najliczniejszą 
grupę wśród uczestników szkoleń stanowili przed-
stawiciele ogólnopolskich central związkowych: 
m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku 
Zawodowego Budowlani, Związku Zawodowego 
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawo-
dowych Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłowników. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła rów-
nież szkolenia dla organizacji pracodawców. 
W 121 szkoleniach udział wzięło łącznie 4 329 
przedstawicieli tych organizacji. 

Ponadto, we współpracy z instytucjami samo-
rządowymi oraz terytorialnymi strukturami admini-
stracji rządowej, zorganizowane zostały szkolenia 
m.in. dla pracowników urzędów, studentów, służb 
bhp. W 210 takich szkoleniach udział wzięło łącz-
nie 7 813 osób.

Po raz pierwszy w historii inspekcji roczny 
nakład wydawnictw przekroczył milion egzem-
plarzy publikacji promujących bezpieczeństwo 
i ochronę pracy.
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Podczas spotkań szkoleniowych dużo uwa-
gi poświęcono przestrzeganiu przepisów prawa 
pracy, problemom związanym z wypłacaniem 
wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, 
a także z czasem pracy — zasadami jego rozli-
czania. Uczestników szkoleń interesowały też naj-
nowsze rozwiązania prawne w zakresie bhp oraz 
kwestia równego traktowania i zakazu dyskrymi-
nacji, w tym molestowania i mobbingu. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące 
obowiązków i uprawnień sip, w tym prawidłowego 
formułowania wniosków i zaleceń. W trakcie szko-
leń wykorzystywano pomoce dydaktyczne przygo-
towane przez PIP.

W kontekście przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie wiedzy nt. prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, na szczególną uwagę zasługuje działalność 
Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-
cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Ośro-
dek realizował zadania statutowe wynikające 
m.in. z planu szkoleń dla partnerów społecznych 
oraz projektów służących popularyzacji i promocji 
zagadnień ochrony pracy.

Z oferty szkoleniowej Ośrodka skierowa-
nej w 2009 roku do podmiotów zewnętrznych, 
w tym do partnerów społecznych, skorzystało 
ogółem 2 976 osób. Największą grupę uczestni-
ków stanowili pracodawcy i inne osoby kierujące 
pracownikami (663 osoby) oraz pracownicy służ-
by bezpieczeństwa i higieny pracy (280 osób). 
W szkoleniach dla społecznych inspektorów pracy, 
w tym pracowników cywilnych wojska udział wzięło 
171 osób.

Zdjęcie 9. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu


