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Waga problemów związanych z dolegliwościami 
mięśniowo-szkieletowymi oraz doświadczenia z re-
alizacji kampanii w 2007 r., wpłynęły na decyzję Ko-
mitetu Wyższych Inspektorów Pracy o kontynuacji 
przedsięwzięcia w 2008 r. Adresatem kampanii Mniej 
dźwigaj 2008 są 2 sektory: handlu detalicznego oraz 
budownictwa. Koordynację przedsięwzięcia – od 
holenderskiej inspekcji pracy – 1 stycznia 2008 r. 
przejęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Za priorytet uznane zostało przeprowadzanie 
szkoleń nt. stresu zawodowego bezpośrednio w za-
kładach pracy oraz wykonanie, wspólnie z pra-
codawcami i pracownikami, jak największej ilości 
ocen psychospołecznych warunków pracy. Po raz 
pierwszy skoncentrowano się także na wybranych 
grupach odbiorców: pracodawcach i pracownikach 
służby zdrowia, oświaty oraz administracji. 

Tematyka związana z ręcznymi pracami transpor-
towymi i dolegliwościami układu mięśniowo-szkiele-
towego była również poruszana podczas – organizo-
wanych lub współorganizowanych przez okręgowe
inspektoraty pracy – konferencji, seminariów i spo-
tkań z przedstawicielami związków zawodowych. 
W 2007 r. na terenie całej Polski odbyło się 35 tego 
typu spotkań, w których uczestniczyło ponad 1,1 tys.
osób. Poza sektorami ochrony zdrowia, handlu i trans-
portu, działania takie adresowano również do innych 
grup zawodowych. Przykładem tego typu inicjatywy 
był cykl spotkań z rolnikami pn. „Mniej dźwigaj – czyli 
bezpieczna praca w rolnictwie” zorganizowany przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze wspól-
nie z Odziałem Regionalnym KRUS.

Równolegle z działaniami prewencyjnymi i promo-
cyjnymi Państwowa Inspekcja Pracy realizowała pro-
gram kontrolny w sektorach handlu, ochrony zdro-
wia, transportu, a także  budownictwa. Część kontroli 
odbyła się z wykorzystaniem wytycznych i narzędzi 
przygotowanych przez specjalistów Unii Europej-
skiej. Z materiałami tymi 392 polskich inspektorów 
pracy miało okazję zapoznać się na 16 szkoleniach 
zorganizowanych w okręgowych inspektoratach pra-
cy. Program obejmował m.in. zagadnienia związane 
z uwarunkowaniami prawnymi oceny ryzyka zawodo-
wego przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów, obo-
wiązkami pracodawców, a także podstawy anatomii, 
fizjologii i biomechaniki. Omówione zostały również 

metody oceny ryzyka przy ręcznym przemieszczaniu 
ciężarów zalecane przez grupę roboczą SLIC do 
wykorzystania przez krajowe inspekcje pracy. Zajęcia 
prowadzone były przez 4 inspektorów PIP, którzy 
wcześniej brali udział w specjalnym szkoleniu z tego 
zakresu, które odbyło się w Strasburgu. 

2. Program prewencyjny dot.
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu
w miejscu pracy

Rok 2007 był drugim rokiem realizacji progra-
mu „Stres w miejscu pracy”. Po zebraniu ubiegło-
rocznych doświadczeń Państwowa Inspekcja Pracy 
zdecydowała się na zmianę jego formuły. W roku 
2007 szczególny nacisk położony został na realizację 
zadań prewencyjnych.

Do realizacji programu w określonych sektorach 
przygotowano prezentacje multimedialne, zawiera-
jące informacje nt. stresu zawodowego i jego skut-
ków zdrowotnych, psychologii pracy, zasad prewen-
cji stresu zawodowego oraz dokonywania oceny 
psychospołecznych warunków pracy w zakładzie. 
Szczególnym novum było opracowanie przez spe-
cjalistów PIP antystresowych standardów zarządza-
nia oraz 63 przykładów dobrych praktyk w zakresie 
usuwania najpowszechniejszych przyczyn stresu 
– praktyk możliwych do zastosowania przez każdego 
pracodawcę. Standardy te, tak jak i dobre praktyki, 
były prezentowane na wszystkich szkoleniach oraz 
dodatkowo zostały omówione w specjalnie wydanym 
poradniku dla pracodawców. Informacje te umiesz-
czono także na stronie internetowej inspekcji pracy, 
co pozwoliło na zwiększenie liczby odbiorców.

Ilustracja 1. Pokaz przenoszenia ciężarów
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W 2007 r. w okręgowych inspektoratach pracy 
przeprowadzonych zostało 65 szkoleń dla łącznej 
liczby 2,7 tys. uczestników. Dodatkowo, inspektorzy 
pracy przekazywali informacje nt. stresu zawodo-
wego w trakcie 46 wydarzeń medialnych (wywiady
i artykuły dla radia, prasy i telewizji regionalnej) oraz 
56 różnego rodzaju imprez masowych (targów pracy, 
spotkań branżowych i wystaw). Podczas realizacji 
drugiej edycji programu, inspektorzy pracy udzielili 
jego uczestnikom ponad 1,6 tys. porad prawnych, 
technicznych i organizacyjnych, ukierunkowanych na 
zapewnienie pracownikom korzystnych psychospo-
łecznych warunków pracy. Uczestnikom programu 
przekazanych zostało ponad 14 tys. egzemplarzy ma-

teriałów informacyjnych, zaś stronę internetową 
zawierającą informacje o stresie zawodowym odwie-
dziło 13,5 tys. internautów.

Integralną częścią działań informacyjnych Pań-
stwowej Inspekcji Pracy dot. stresu zawodowego 
było dwukrotne badanie ankietowe pracodawców
z zakładów uczestniczących w programie. Badania 
te miały na celu poznanie stanu ich wiedzy – w oma-
wianym zakresie – na dzień rozpoczęcia i na dzień 
zakończenia drugiej edycji programu. Tym samym 
możliwa była ocena skuteczności prowadzonych 
przez PIP działań informacyjnych. Wyniki dwukrot-
nego badania ankietowego wśród 537 pracodawców 
przedstawia wykres.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy PIP, 
wspólnie z pracodawcami i pracownikami, dokonali 
oceny stresogenności cech pracy w 151 zakładach, 
dla łącznej liczby 634 stanowisk pracy. Wyniki tych 
ocen, po opracowaniu w Głównym Inspektoracie Pra-
cy, wraz z propozycjami wniosków profilaktycznych, 
przekazywane są zwrotnie do zakładów pracy. Na
podstawie tych wyników część zakładów wdrożyła 
własne działania zapobiegawcze oraz poinformo-
wała  o tym inspekcję pracy. W placówkach oświato-
wych oraz w administracji były to przede wszystkim 
szkolenia z metod radzenia sobie ze stresem – dla 
pracowników i kadry kierowniczej. W zakładach pro-
dukcyjnych działania naprawcze koncentrowały się 
głównie na: zharmonizowaniu harmonogramów prac 
wykonywanych przez poszczególne działy firm, zwięk-
szeniu udziału pracowników w planowaniu ich pracy 
i podejmowaniu decyzji dot. funkcjonowania firmy; 
przeprowadzaniu szkoleń dla kadry zarządzającej nt. 

negatywnych skutków stresu dla pracowników; roz-
szerzeniu zakresu opieki medycznej dla osób zatrud-
nionych na stanowiskach wymagających podejmowa-
nia decyzji. Z kolei w jednym z dużych zakładów opieki 
zdrowotnej przeprowadzono szkolenia dla personelu 
medycznego nt. sposobów radzenia sobie z proble-
mami oraz zatrudniono psychologa, zapewniając tym 
samym pracownikom możliwość uzyskania porady 
psychologicznej w trudnych sytuacjach zawodowych.

Szczególnym rodzajem działań prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy były dodatkowe szkole-
nia z zakresu radzenia sobie ze stresem – dla człon-
ków załóg z wybranych zakładów uczestniczących
w poprzedniej edycji programu. Państwowa Inspek-
cja Pracy przeprowadziła w 2007 r. 14 takich szkoleń 
dla 227 pracowników i członków kadry kierowniczej
z firm, w których poziom stresogenności cech pracy 
był w poprzednim roku najwyższy. Szkolenia te zy-
skały wysoką ocenę zarówno pracodawców, jak i pra-
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cowników oraz uznane zostały za szczególnie sku-
teczne w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu 
w miejscu pracy. Z powyższych powodów Państwo-
wa Inspekcja Pracy podjęła starania, także finanso-
we, o kontynuowanie tego typu działań w 2008 r. (tj.
w odniesieniu do uczestników programu realizowa-
nego w 2007 r.).

Dwa lata realizacji programu prewencyjnego Stres 
w miejscu pracy umożliwiają już ocenę uzyskanych 
efektów. Wyniki badań ankietowych przeprowadzo-
nych na łącznej grupie 1513 pracodawców (zarówno 
z pierwszej, jak i drugiej edycji programu) wykazały, 
że najlepiej rozpoznają oni negatywny wpływ stresu 
zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 
nieco słabiej – na funkcjonowanie pracowników, a naj-
słabiej rozpoznają potencjalne przyczyny stresu.

Wykres 75. Rozkład cech pracy wywołujących największy poziom stresu w badanych zakładach (w %)
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Wyniki te oznaczają, że pracodawcy z różnych 
branż uczestniczący w programie nie byliby w sta-
nie dostrzec ok. 60% potencjalnych przyczyn stresu 
oraz ok. 50% jego negatywnych skutków, we wła-
snym zakładzie. Stawia to pod znakiem zapytania 
zarówno dobór, jakość, jak i efektywność podejmo-
wanych przez nich działań, mających zmniejszyć 
stres pracowników. Z tego punktu widzenia każdy 
wzrost poziomu wiedzy wśród pracodawców należy 
uznać za pożądany. Konieczne wydaje się konty-
nuowanie działań edukacyjnych wobec tej grupy 
odbiorców.

W 2007 r. możliwe było także pierwsze podsu-
mowanie wyników ocen stresogenności cech pracy. 
W ciągu dwóch lat realizacji programu Państwowa 
Inspekcja Pracy, przy współudziale pracodawców 
i pracowników, dokonała takiej oceny w 289 zakładach 
pracy z różnych branż dla łącznej liczby 1012 różnego 
rodzaju stanowisk pracy. Wyniki tych ocen pokazały, 
że 40% stanowisk obciążonych jest niskim poziomem 
stresogenności cech pracy, również 40% – średnim 
poziomem stresogenności, a 20% – wysokim. Rozkład 
cech pracy wywołujących największy  poziom stresu 
w ocenionych zakładach przedstawia wykres.

Na podstawie uzyskanych wyników można sfor-
mułować wniosek, że wysiłki zmierzające do obniże-
nia poziomu stresogenności cech pracy w badanych 
zakładach, a być może także w innych zakładach zai-
nteresowanych zapobieganiem negatywnym skutkom
stresu zawodowego, powinny obejmować 4 główne 
obszary: 
– zmniejszanie obciążenia psychicznego pracow-

ników (usprawnienia w organizacji pracy; wcześ-
niejsze planowanie zadań/produkcji; odpowiedni 
dobór pracowników; właściwy podział obowiąz-
ków; zwiększenie liczby zatrudnionych pracowni-
ków; ustawiczne szkolenia);

– zwiększanie umiejętności kadry kierowniczej w za-
kresie zarządzania pracownikami oraz rozwią-
zywania konfliktów (odpowiedni dobór osób do 
stanowisk kierowniczych, szkolenia z metod ne-
gocjacji i mediacji); 
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– zwiększanie umiejętności pracowników w radze-
niu sobie z trudnymi kontaktami z innymi ludźmi, 
niepewnością, pośpiechem (treningi asertywnoś-
ci, radzenia sobie ze stresem, zarządzania cza-
sem, relaksacyjne),

 a także
– inwestycje finansowe w poprawę bezpieczeństwa 

pracy, higieny i estetyki stanowisk pracy w zakła-
dach.
Zdaniem inspektorów PIP realizujących program 

w całym kraju, przeszkodami we wprowadzaniu sku-
tecznych działań antystresowych w zakładach pracy, 
poza niewystarczającą wiedzą ogółu pracodawców
i niedostatkiem środków finansowych (szczególnie
w małych firmach) są:

koncentracja wielu zakładów pracy na bieżącej 
działalności i związany z tym brak jakichkolwiek 
analiz oraz planów dot. dalszego rozwoju (brak 
motywacji do podjęcia wysiłku i wprowadzenia 
zmian); 
stosunek niektórych pracodawców (również tych 
dysponujących środkami finansowymi), do oma-
wianej problematyki – wykazują oni brak zainte-
resowania działaniami poprawiającymi warunki 
pracy lub traktują takie przedsięwzięcia jedynie 
w kategoriach zbędnego wydatku finansowego 
(niedostrzeganie korzyści). 
Ze względu na rozmiar problemu oraz odległe 

skutki zdrowotne stresu zawodowego, Państwo-
wa Inspekcja Pracy kontynuować będzie program 
także w 2008 r. Działania prewencyjne skierowane 
zostaną do pracodawców  z banków, agencji pracy 
tymczasowej oraz szczególnej grupy adresatów –
pracowników młodocianych. Planowane jest także 
wydanie specjalnego poradnika dla pracobiorców 
nt. sposobów rozwiązywania najpowszechniejszych 
problemów związanych z pracą.

3. Program promocyjny „Przestrzeganie
prawa pracy w małych zakładach”

Istota programu polega na przeprowadzeniu 
przez najmniejsze firmy, z których działalnością wią-
żą się zagrożenia zawodowe, samokontroli w tym za-
kresie oraz podjęciu praktycznych działań eliminują-
cych lub ograniczających te zagrożenia. Pracodawcy 
korzystają w tym celu z przygotowanych przez PIP 
narzędzi (Lista kontrolna z komentarzem oraz Oce-
na ryzyka w pięciu krokach), identyfikują występują-
ce w zakładzie nieprawidłowości, oceniają ich skalę 
oraz określają sposoby i terminy ich likwidacji. Przez 
cały czas realizacji programu pracodawcy korzy-
stają z eksperckiej pomocy  inspektorów PIP.

W ciągu 2007 r. udział w programie zadeklarowało 
503 pracodawców, a 160 z nich osiągnęło pozytywne 
rezultaty uzasadniające przyznanie Dyplomu Pań-

stwowej Inspekcji Pracy (w 2006 r. okręgowi inspek-
torzy pracy przyznali 165 takich dyplomów). Zostali 
nimi uhonorowani pracodawcy, którzy doprowadzili 
do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy 
w swoich zakładach. Wśród wyróżnionych dyplo-
mem dominowały firmy: budowlane, motoryzacyjne, 
produkcji drewna, handlowe oraz świadczące usługi 
fryzjerskie. 

4. Kampania informacyjno-promocyjna
w rolnictwie indywidualnym

Realizując przedsięwzięcia służące ochronie pra-
cy w rolnictwie indywidualnym, przeprowadzono wi-
zytacje prawie 9,7 tys. gospodarstw rolnych i miejsc
wykonywania prac polowych. Prawie 1,1 tys. wizytacji  
inspektorzy pracy przeprowadzili wspólnie z inspek-
torami KRUS i sołtysami w ramach kolejnej edycji 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Podczas wizytacji gospodarstw i prac polowych, 
inspektorzy dokonali przeglądu stanu technicznego 
5,2 tys. ciągników, 5 tys. przyczep rolniczych, 2,8 tys. 
kombajnów oraz 4,6 tys. innych maszyn używanych 
przy pracach rolniczych, w tym: pras do słomy, ko-
siarek, maszyn do zbioru roślin okopowych. Wciąż 
stwierdza się bardzo wysoki odsetek kombajnów, 
ciągników i przyczep ciągnikowych niebezpiecznych 
w użytkowaniu. Najczęściej stwierdzano nieprawidło-
wości takie jak:
– niebezpieczny przewóz ludzi w przyczepach, na 

zaczepach przyczep oraz na błotnikach ciągni-
ków i kombajnów – 1165 przypadków;

– niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą – 1033;
– niewłaściwy sprzęg ciągnika z maszyną rolniczą 

– 454;
– usuwanie zapchania słomą przy włączonym na-

pędzie – 110.
Wciąż często lekceważona jest sytuacja braku lub 

niewłaściwej osłony wałka przegubowo-teleskopowe-
go (do odbioru mocy ciągnika) – w trakcie wizytacji 
54 % takich wałków nie posiadało osłon, aczkolwiek 
na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano pewną 
poprawę sytuacji w tym zakresie. W 2007 r. inspek-
torzy PIP uczestniczyli w organizowanych wspól-
nie  z KRUS pokazach bezpiecznej obsługi ciągni-
ków oraz agregowanych maszyn. Ponadto zorgani-
zowano pokazy bezpiecznej obsługi innych maszyn
i urządzeń używanych w rolnictwie, w tym pił łańcu-
chowych i przerzynarek do drewna. 

Wizytując zabudowania gospodarskie inspekto-
rzy pracy najczęściej zwracali uwagę rolników na:

Jak podkreślają nagrodzeni w konkursie pra-
codawcy, służy on nie tylko ugruntowaniu wiedzy
z zakresu ochrony pracy, ale także uwiarygodnieniu 
firmy na konkurencyjnym rynku pracy.




