
 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA (W TYM PROMOCJA OCHRONY PRACY)

– 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.




