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a także zagadnień związanych z podejmowaniem 
pierwszej pracy. W spotkaniach tych wzięło udział 3 773

nauczycieli i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z dużym zainteresowaniem działa-
niami adresowanymi do młodzieży, w okręgowych 
inspektoratach pracy zorganizowano w 2008 ro-
ku 134 dodatkowe szkolenia i spotkania łącznie 

dla 6 528 uczniów i studentów. Przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Pracy wzięli również udział 
w 84 imprezach (targi, dni kariery), podczas których 
przekazywali wydawnictwa PIP przygotowane spe-
cjalnie dla młodzieży oraz udzielali porad prawnych 
dla młodych ludzi podejmujących pierwszą pra-
cę. Przeprowadzono także 17 konkursów (wiedzy, 
plastycznych, fotograficznych) dla młodzieży szkol-
nej.

Informacje dotyczące kierowanych do młodzieży 
działań PIP popularyzowane były za pośrednictwem 
mediów. W mediach lokalnych ukazało się 147 in-
formacji (56 w prasie, 52 w radiu,19 w telewizjach 
regionalnych, a także 20 za pośrednictwem stron 
internetowych lokalnych partnerów inspekcji). 

Warto zaznaczyć, że w 2008 roku w działania 
związane z realizacją programu edukacyjnego „Kul-
tura bezpieczeństwa” oraz inne przedsięwzięcia 
adresowane do młodzieży, w okręgowych inspekto-
ratach pracy zaangażowanych było 81 inspektorów 
i pracowników merytorycznych.

4.  Program prewencyjny 
„Zapobieganie negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu 
w miejscu pracy”

Rok 2008 był trzecim rokiem realizacji progra-
mu pn. „Zapobieganie negatywnym skutkom prze-
ciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy”. 
W okręgowych inspektoratach pracy przeprowadzo-
no łącznie 186 szkoleń dla 6 661 osób, w tym dla 
5 237 pracodawców, pracowników i specjalistów 
służby bhp z bankowości i finansów, administracji, 
agencji outsourcingowych i pracy tymczasowej, 
a także dla ponad 1 400 przedstawicieli zakładów 
innych branż, którzy zgłosili akces do programu. 

Z badań ankietowych przeprowadzonych pod-
czas realizacji programu wynika, że pracodawcy 
najsłabiej rozpoznają przyczyny stresu zawodowe-
go, nieco lepiej orientują się w problematyce wpływu 
stresu na funkcjonowanie zatrudnionych pracow-
ników, zaś najlepiej rozpoznają wpływ stresu na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy zarazem 
podkreślić, że grupa pracodawców uczestnicząca 

w programie w roku 2008 wykazała się znacznym 

wzrostem poziomu wiedzy dotyczącej rozpoznawa-

nia wpływu stresu na funkcjonowanie pracowników 
– osiągając poziom 87,1% w dniu zakończenia 
programu. Różnica pomiędzy grupą pracodawców 
badanych w roku 2008 a grupami pracodawców
z lat poprzednich, wyniosła w tym zakresie aż +41%. 
Wynik ten może być efektem większego uwrażliwie-
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nia na potrzeby pracowników oraz zintensyfikowa-
nia działań szkoleniowych prowadzonych przez in-
spekcję pracy. Obliczony na tej podstawie wskaźnik 
skuteczności działań edukacyjnych PIP w 2008 r. 
wyniósł 20,1% i był wyższy niż w roku poprzednim 
o 12%.

W roku sprawozdawczym pracownicy Sekcji 
Prewencji i Promocji OIP przeprowadzili – wspólnie 
z pracodawcami, pracownikami oraz specjalistami 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy – oceny stre-

sogenności cech pracy w 71 zakładach. Do oceny 
przystąpiły m.in. areszty śledcze i zakłady karne, 
urzędy wojewódzkie, miast i gmin, banki spółdziel-
cze, prokuratura, sąd okręgowy, komenda straży 
miejskiej, szpital, zakłady produkcyjne oraz agencje 
pośrednictwa pracy. Łącznie, w 2008 roku, ocenie 
poddanych zostało ponad 230 rodzajów stanowisk 
pracy. 

Na podstawie wyników ocen stresogenności 
cech pracy, pracodawcy zobowiązywali się do podję-
cia we własnych zakładach działań profilaktycznych 
oraz poinformowania o tym inspekcji pracy. Wśród 
tych działań do najpowszechniejszych należały: 
uwzględnienie problematyki stresu w zakładowych 
szkoleniach bhp dla ogółu pracowników, organizo-
wanie specjalnych szkoleń dla grup pracowników 
narażonych na najwyższy poziom stresu oraz zwięk-
szenie kompetencji kadr kierowniczych w zarządza-
niu firmą.

Rok 2008 przyniósł znaczny wzrost zaintereso-

wania programem ze strony pracodawców. Należy 
stwierdzić, iż coraz więcej z nich, uznając podjęcie 
programu za celowe i uzasadnione (również korzy-
ścią finansową), przeprowadza ocenę stresogennoś-
ci cech pracy oraz poprawia warunki pracy w dążeniu 
do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego pra-
cowników i zwiększenia efektywności przedsiębior-
stwa. Więcej informacji na temat programu znaleźć 
można na witrynie: www.pip.gov.pl/stres_w_pracy.

5.  Program prewencyjny 
„Przestrzeganie prawa pracy 
w mikroprzedsiębiorstwach”

Dotychczasowe wyniki działalności kontrolno-
-prewencyjnej PIP wskazują, iż dla dużej grupy 
mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających poniżej 
10 osób) spełnianie wymagań przepisów bhp jest 
wciąż poważnym problemem, ze względu na niski 
poziom wiedzy w tym zakresie, brak lub niewłaściwe 
urządzenia ochronne, słabe kwalifikacje zawodowe 
zatrudnionych pracowników. 

Celem programu PIP, adresowanego do tej gru-
py przedsiębiorstw, jest ułatwienie pracodawcom 
dostosowania firmy do obowiązujących przepisów 
bhp – poprzez udostępnienie prostych materia-
łów informacyjno-edukacyjnych oraz bieżącą me-
rytoryczną pomocą ze strony inspekcji. Podstawo-
wym narzędziem do przeprowadzenia samooceny
w zakresie przestrzegania przepisów bhp jest 
przygotowywana przez PIP Lista kontrolna z ko-
mentarzem, jako materiał pomocniczy do identy-
fikacji podstawowych problemów bhp w zakładzie
i określenia działań naprawczych. Należy zazna-
czyć, że przez cały czas realizacji programu praco-

dawcy korzystali z eksperckiej pomocy inspektorów 

pracy, udzielających im praktycznych wskazówek
i porad. 

W 2008 roku udział w programie zadeklarowało 
1 000 pracodawców, a 397 po zrealizowaniu zało-
żonego celu programu uzyskało Dyplom Państwo-
wej Inspekcji Pracy (w 2007 r. okręgowi inspekto-
rzy pracy przyznali 160 dyplomów). Uhonorowani 

pracodawcy doprowadzili w wyniku konkretnych dzia-

łań organizacyjno-technicznych do wyraźnej popra-

wy bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. 
Wśród wyróżnionych dyplomem dominowali praco-
dawcy prowadzący firmy: budowlane, motoryzacyj-
ne, metalowe, produkcji drewna, świadczące usługi 
fryzjerskie oraz handlowe. Bardzo pozytywnym zja-

wiskiem jest wyjątkowo duży w 2008 r. udział w pro-

gramie takich firm, które nie były wcześniej kon-

trolowane przez PIP (35%; w poprzednich latach 
ok.15%). 

Pracodawcy wskazują następujące przesłanki 
swojej decyzji o udziale w programie:
–  możliwość poprawy warunków pracy w przed-

siębiorstwie – bez konieczności egzekwowania 
jej przez PIP środkami prawnymi oraz sankcjami 
karnymi;

–  możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń, 
materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz 
praktycznej pomocy inspektorów (porady, wizy-
tacje, sugestie dotyczące przyjętych rozwiązań 
technicznych);

–  uzupełnienie wiedzy o przepisach bezpieczeń-
stwa pracy, które ulegały częstym zmianom. 

Część przedsiębiorstw, realizując wnioski pro-
filaktyczne, podjęła konkretne działania naprawcze 
(w tym dostosowujące zakład do przepisów prawa 
pracy), polegające m.in. na ustaleniu zakresów 
czynności, zasad nagradzania i awansowania 
pracowników, racjonalizacji planowania zadań, jak 
również – co warto szczególnie podkreślić – zwięk-
szeniu stanu zatrudnienia do poziomu umożliwia-
jącego lepszą organizację pracy. W przypadku 
zakładów produkcyjnych działania te uzupełniane 
były o: unowocześnianie parku maszynowego, 
instalowanie ochron zbiorowych, przeprowadzanie 
pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 
pracy czy wyposażanie pracowników w środki 
ochrony indywidualnej.


