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Natomiast pracodawcy, którzy nie zdecydowali 
się na udział w programie lub zrezygnowali w trakcie 
jego trwania, motywowali to najczęściej brakiem cza-
su, problemami finansowymi oraz – mimo wszystko 
– obawami przed kontaktem z PIP, którą kojarzą jako 
organ wyłącznie kontrolny. Wśród pracodawców, któ-
rzy zdobyli Dyplom PIP, część wskazywała na trudno-
ści z wykorzystaniem „poprawionego wizerunku” 
w bieżącej działalności gospodarczej (np. ze wzglę-
du na brak w przetargach kryteriów preferujących 
firmy pracujące bezpiecznie, brak możliwości obni-
żenia składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe). 
Niemniej, zdecydowana większość spośród praco-
dawców-zdobywców Dyplomu PIP potwierdziła, że 
udział w programie przyczynił się do zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za-
trudnionym w ich zakładach pracownikom.

6.  Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ocena ryzyka zawodowego”

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy włączyła się – w przewidzianą na dwa lata 
(2008–2009) – kampanię informacyjno-promocyjną 
na rzecz oceny ryzyka zawodowego, realizowaną 

pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Na bazie materiałów 
opracowanych na potrzeby kampanii (m.in. modułu 
szkoleniowego dla pracodawców) przeprowadzono 
w całym kraju ponad 200 przedsięwzięć o charak-
terze szkoleniowym dla ok. 6 250 osób. Adresatami 
szkoleń byli przede wszystkim pracodawcy (głównie 
z małych zakładów) lub osoby kierujące pracowni-
kami, przedstawiciele służb bhp, społeczni inspek-
torzy pracy. 

Ważnym wydarzeniem w kampanii była konferen-

cja pt. „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodo-
wego w budownictwie”, zorganizowana w siedzibie 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie we wrześniu 
2008 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pra-
cowników Służby BHP (Oddział w Olsztynie), przy 
wydatnej pomocy Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – PIB (koordynatora polskiej kampanii do-
tyczącej ryzyka zawodowego w budownictwie) 
oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 
Partnerami organizatorów konferencji były przed-
siębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego: 
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IBP” Sp.
z o.o. w Iławie oraz „Przemysłówka” PBH Holding 
Sp. z o.o. z Olsztyna. Konferencja adresowana była 
do małych i średnich firm budowlanych oraz specja-
listów bhp.

Wydano materiały pomocnicze na temat oceny 
ryzyka, w tym dot. ręcznego przemieszczania cię-
żarów (metody MAC i KIM). Uruchomiono witrynę 
z informacjami na temat oceny ryzyka zawodowego.

Kampania realizowana była w korelacji z dzia-
łaniami kontrolnymi. Świadomość pracodawców 
– zwłaszcza właścicieli małych firm w kwestii po-
trzeby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowe-
go pozostaje niska, podobnie jak poziom wiedzy
o sposobach dokonywania tej oceny. Przeszkodą dla 
prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych 
jest brak w polskim systemie prawnym mechanizmu 
prawno-finansowego, który skłaniałby pracodawcę 
do dokonania prawidłowej oceny ryzyka zawodo-
wego.

7.  Działania wspomagające kontrole 
z zakresu spełniania wymagań 
minimalnych dot. bhp

W roku sprawozdawczym kontynuowano przed-
sięwzięcia informacyjno-promocyjne, wspomaga-
jące działalność kontrolną w zakresie spełniania mi-
nimalnych wymagań bhp dotyczących użytkowania 
maszyn i innych urządzeń technicznych. Uzasadnie-
niem tej formy działalności jest wciąż niski poziom 
wiedzy pracodawców o ogólnych zasadach redukcji 
ryzyka przy maszynach oraz praktycznych rozwiąza-
niach, umożliwiających dostosowanie ich do obowią-
zujących minimalnych wymagań.

Działania wśród pracodawców poprzedzono 
poinformowaniem mediów regionalnych o problema-
tyce zagrożeń zawodowych przy obsłudze maszyn 
w zakładach produkcyjnych i usługowych, minimal-
nych wymaganiach oraz obowiązkach pracodawców 
w tym zakresie. Na stronach internetowych okręgo-
wych inspektoratów pracy umieszczono informacje 
o prowadzonych przez PIP działaniach oraz „linki” 
do stron Głównego Inspektoratu Pracy, zawierają-
cych teksty wydawnictw PIP, w tym broszurę „Sprzęt 
roboczy – minimalne wymagania” (wraz z listą kon-
trolną do samooceny bezpieczeństwa i warunków 
pracy), a także 9 ulotek o praktycznych sposobach 
dostosowania do wymagań bhp najbardziej nie-
bezpiecznych maszyn. Wystosowano zaproszenia 
do udziału w szkoleniach i seminariach, adresowa-
ne do pracodawców z branż charakteryzujących 
się dużą wypadkowością przy obsłudze maszyn 
i innych urządzeń technicznych, w szczególności 
– produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz metali 
i wyrobów metalowych. 

W ramach realizacji programu promocyjnego 
odbyło się 11 szkoleń (dla 310 pracodawców) 
poświęconych wyłącznie tematyce spełniania mi-
nimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu ma-
szyn. Ponadto przeprowadzono wykłady w tym 
zakresie w czasie 61 innych szkoleń, dotyczących 
przestrzegania prawa w mikroprzedsiębiorstwach 
i firmach budowlanych (dla ok. 1 300 przedstawicieli 
pracodawców). 


