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rolników, uczniów szkół rolniczych, podstawowych i 
gimnazjów; prowadzenie wspólnych stoisk promocyj-
nych na organizowanych imprezach masowych. Nie-
które z tych działań realizowano także przy współpracy 
wojewódzkich komisji do spraw bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie. Utrzymywane były stałe robocze 
kontakty pomiędzy inspektorami pracy zajmującymi 
się problematyką rolnictwa, a specjalistami z zakresu 
prewencji wypadkowej KRUS.

Przedstawiciel PIP uczestniczył w prowadzonych 
przez KRUS pracach komisji kwalifikującej maszyny 
i urządzenia rolnicze do oznaczenia „Znakiem Bez-
pieczeństwa KRUS” oraz w akcjach informacyjno-
promocyjnych dotyczących użytkowania bezpiecz-
nych maszyn i urządzeń rolniczych. 

W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 

Rolnych oraz ze Związkiem Zawodowym Pracow-

ników Rolnictwa, przedstawiciele PIP uczestniczyli 
w organizacji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” adresowanego do dzierżawców prowadzą-
cych gospodarstwa rolne.

Współpraca z urzędami pracy polegała przede 
wszystkim na uzyskiwaniu od urzędów informacji 
o pozostawaniu pracowników w rejestrze osób bez-
robotnych poszukujących pracy, w związku z prowa-
dzonymi przez inspektorów pracy kontrolami dot. 
zagadnień legalności zatrudnienia; informowaniu 
urzędów pracy o nieprawidłowościach stwierdzo-
nych podczas kontroli, szczególnie o podjęciu pracy 
zarobkowej przez osoby pozostające w rejestrze 
bezrobotnych osób poszukujących pracy bez za-
wiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu pracy 
oraz o niepowiadomieniu właściwego urzędu przez 
pracodawcę o zatrudnieniu osób posiadających sta-
tus bezrobotnego. Inspektorzy pracy przeprowadzali 
kontrole na wniosek urzędów pracy, utrzymywali ro-
bocze kontakty z ich przedstawicielami oraz uczest-
niczyli w organizowanych przez urzędy imprezach 
– prowadząc stoiska informacyjne oraz udzielając 
porad prawnych. Przeprowadzono także kilka wspól-
nych kontroli.

Współpraca z Policją dotyczyła zwłaszcza zwal-
czania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, wyjaśniania przyczyn wypadków przy 
pracy oraz problematyki legalności zatrudnienia. 
Funkcjonariusze Policji zapewniali, w niezbędnych 
przypadkach, bezpieczeństwo kontrolującym inspek-
torom pracy. Inspektorzy pracy na wniosek Policji 
przeprowadzali kontrole zakładów pracy.

Od kilku lat dobrze układa się współpraca nie-
których okręgowych inspektoratów pracy z woje-

wódzkimi ośrodkami medycyny pracy polegająca na
szybkim przekazie informacji o nieprawidłowościach
i podjętych w związku z tym działaniach oraz wspólnie 
prowadzonych akcjach informacyjno-prewencyjnych, 
a także narad i konferencji (np. konferencje poś-
więcone szeroko rozumianej profilaktyce zdrowot-
nej pracowników oraz aktywizacji zawodowej osób 

starszych). Wielokrotnie miały też miejsce spotkania 
przedstawicieli i kierownictw obu instytucji.

Na podkreślenie zasługuje również udział 
przedstawicieli PIP w konferencjach, seminariach, 
szkoleniach, spotkaniach, targach i konkursach po-
święconych różnorodnym aspektom ochrony pracy, 
organizowanych m.in. przez: Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Pracowników Służby BHP; Kuratorium 
Oświaty; Związek Rzemiosła Polskiego; Federację 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną 
Organizację Techniczną; Ochotnicze Hufce Pracy; 
ośrodki doradztwa rolniczego; Kościół.

Prowadzono także kontrole na wniosek m.in. 
urzędów skarbowych, urzędów celnych i straży gra-
nicznej.

4.  Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział 
w konferencjach i seminariach 
dot. problematyki ochrony pracy

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w kampanii 
informacyjno-promocyjnej pt. „Mniej dźwigaj – krę-
gosłup masz tylko jeden”, organizowanej – w ramach 
Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy – w jednostkach handlowych oraz na placach 
budów. Krajowym koordynatorem tej kampanii, orga-
nizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, był Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
W ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej 

na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego – adresowa-
nej do przedstawicieli sektora budowlanego – we 
wrześniu 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja 
nt. „Praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodo-
wego przy robotach budowlanych”. Konferencja 
została zorganizowana z inicjatywy Ogólnopolskie-

go Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 
przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
– Państwowego Instytutu Badawczego i Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele 
PIP uczestniczyli w odbiorach prac naukowo-badaw-
czych prowadzonych przez pracowników CIOP–PIB 
i innych ośrodków naukowo-badawczych – w ra-
mach III etapu wieloletniego programu krajowego 
pn. „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do 
standardów UE”.

W maju 2008 r. odbyła się w Krakowie, zorgani-
zowana przez Katedrę Prawa i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogólnopolska Kon-
ferencja „Informowanie i konsultacja pracowników 
w prawie polskim w drugą rocznicę uchwalenia 
ustawy”. Zgromadziła ona około 180 osób z grona 
wymienionej uczelni, pracodawców, przedstawicieli 
organów nadzoru. W trakcie konferencji czynny był 
punkt informacyjny PIP, w którym można było otrzy-
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mać materiały informacyjne oraz udzielano porad 
prawnych i technicznych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, 
wspólnie z kierownictwem Politechniki Białostockiej, 
zorganizował w maju 2008 r. seminarium „Forum 
bezpieczeństwa w budownictwie”. Tematem obrad 
były zagadnienia dotyczące: zagrożeń przy pracach 
na wysokości – wnioski z kontroli PIP, sprzętu zabez-
pieczającego przed upadkiem z wysokości (indy-
widualnego i zbiorowego), medycznych aspektów 
kwalifikowania pracowników do wykonywania prac 
na wysokości. Forum zakończył pokaz wykorzystania 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz in-
nych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

W październiku 2008 r. przedstawiciel PIP uczest-
niczył w VII Międzynarodowej Konferencji „Ochrona 
człowieka w morskim środowisku pracy”, zorgani-
zowanej przez Akademię Morską w Szczecinie, na 
której wygłosił referat nt.: „Ocena krajowych aktów 
prawnych dotyczących warunków pracy i życia na 
morskich statkach handlowych”.

W październiku 2008 r. w Instytucie Medycyny 
Wsi w Lublinie odbyło się XV Międzynarodowe Se-
minarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie pt.: „Zagrożenia układu mięśniowo-
-szkieletowego pracowników rolnictwa”. Przedstawi-
ciel PIP wygłosił referat omawiający wyniki kontroli 
dotyczących zawodowego narażenia podczas wyko-
nywania prac transportowych w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w organi-
zowanych podczas targów i wystaw w Poznaniu oraz 
w Sosnowcu konferencjach naukowych dotyczących 
promocji zagadnień bezpiecznej pracy, bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń oraz zagadnień nadzoru 
rynku. Podczas targów prowadzone były stoiska 
informacyjne, na których udostępniano broszury 
i ulotki propagujące bezpieczną pracę oraz udzielane 
były porady prawne i techniczne. 

Podobnie jak w latach poprzednich, okręgowi 
inspektorzy pracy przekazali rektorom wyższych 
uczelni sprawozdania z działalności w 2007 r.

5.  Współpraca z mediami 

Okres sprawozdawczy był kolejnym rokiem dos-
konalenia polityki informacyjnej urzędu opartej na 
pełnej otwartości wobec środków masowego przeka-
zu – niezwykle ważnego partnera Państwowej Inspek-
cji Pracy. Rozległa, wielopłaszczyznowa współpraca 
z mediami pozwoliła bowiem kreować bardzo pożą-
dany z punktu widzenia publicznego dobra wizeru-
nek PIP jako organu skutecznego w rozwiązywaniu 
problemów z zakresu praworządności w stosunkach 
pracy. Pozwoliła ponadto – co szczególnie warte 
podkreślenia ze względu na aspekt prewencyjny 
– wpływać na postawy odbiorców poprzez uświa-

damianie im społecznych i ekonomicznych skutków 
łamania prawa pracy. Służyły temu zarówno codzien-
ne kontakty z dziennikarzami, jak i inspirowanie me-
diów do podejmowania najważniejszych zagadnień, 
wynikających z realizacji ustawowych zadań urzędu. 
Inspekcja natychmiast reagowała na każdy sygnał 
o nieprawidłowościach wskazywanych przez dzienni-
karzy. Z kolei jej najlepsi specjaliści cały czas byli do 
dyspozycji przedstawicieli mediów, służąc fachowymi 
informacjami, wyjaśnieniami i komentarzami z zakre-
su prawa pracy.

Stałe kontakty z mediami, zarówno na szczeblu 
głównego, jak i okręgowych inspektoratów pracy, 
zaowocowały w roku sprawozdawczym ok. 7 ty-

siącami publikacji prasowych przedstawiających 
działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Tematyka ta była również 
obecna w elektronicznych środkach masowego 
przekazu. Centralne oraz regionalne stacje radiowe 
i telewizyjne wyemitowały ok. 2,2 tys. audycji z udzia-
łem przedstawicieli inspekcji pracy. Przedstawiano 
rezultaty działań prowadzonych przez inspekcję 
i udzielano wyjaśnień dotyczących obowiązujących 
przepisów prawa pracy. Duże znaczenie ze względu 
na siłę medialnego oddziaływania miał częsty udział 
inspekcyjnych specjalistów w ogólnopolskich pro-
gramach największych nadawców. Nastąpił ponadto 
znaczący wzrost liczby informacji przekazywanych 
przez przedstawicieli PIP za pośrednictwem portali 
internetowych.

To właśnie internet jako nowoczesny, szybki śro-
dek masowego komunikowania, coraz częściej był 
wykorzystywany przez inspekcję pracy do przekazu 
informacji z zakresu szeroko rozumianego prawa 
pracy i nawiązywania bliskich relacji z ich adresatami. 
Dużą popularnością odbiorców przekazu cieszyła się 
zwłaszcza forma czatów internetowych. Za ich po-
średnictwem przedstawiciele inspekcji odpowiadali 
na liczne pytania internautów, wyjaśniając wątpliwo-
ści prawne, informując o działaniach urzędu, reje-
strując skargi i społeczne sygnały o niekorzystnych 
zjawiskach w sferze ochrony pracy. Po raz pierwszy 
zorganizowano w roku sprawozdawczym 2 czaty 
na szczeblu ogólnokrajowym z udziałem głównego 
inspektora pracy. Kolejny rok PIP monitorowała fora 
internetowe, śledząc w ten sposób społeczny odbiór 
przekazów medialnych inspirowanych działalnością 
inspekcji. Czerpała z tego wnioski służące ulepsza-
niu wypełniania ustawowej misji i skuteczniejszemu 
oddziaływaniu na społeczeństwo za pośrednictwem 
mediów.

Tradycyjnie kontynuowane były dyżury telefo-

niczne, pełnione w mediach przez specjalistów 
Państwowej Inspekcji Pracy. Ta sprawdzona już 
forma upowszechniania znajomości prawa pracy, 
głównie ze względu na jej szeroką dostępność oraz 
wysoki poziom merytoryczny udzielanych porad, 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem społecznym. 


