
 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA (W TYM PROMOCJA OCHRONY PRACY)

i przykładowe testy dla uczniów, a także przystępne 
omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk. 
Dodatkowo, na potrzeby kursu, wznowiona została
w nakładzie 15 tys. egzemplarzy publikacja własna 
Państwowej Inspekcji Pracy: „Prawo pracy – porad-
nik dla podejmujących pierwszą pracę”, będąca 
uzupełnieniem materiałów przygotowanych przez 
CIOP-PIB.

Ponadto do 600 osób, które aktywnie zaanga-
żowały się w realizację programu edukacyjnego 
„Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2006/
2007, Państwowa Inspekcja wystosowała propozy-
cję kontynuacji współpracy przy przygotowywaniu
i przeprowadzaniu zajęć z młodzieżą. Nauczycielom 
przekazano przygotowany przez CIOP-PIB materiał 
multimedialny zawierający zaktualizowane materiały 
do prowadzenia zajęć oraz pakiet kilkudziesięciu 
filmów o tematyce bhp.

Przygotowany przez PIP program edukacyjny 
(którym w 2007 r. objęto ok. 33 tys. uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) został bardzo dobrze oce-
niony przez środowisko nauczycielskie. Aż 88% 
ankietowanych nauczycieli zadeklarowało chęć po-
nownego przystąpienia do programu w kolejnych la-
tach. Wysoko (8,5 pkt. na maksymalnych 10) ocenio-
na została ekspercka pomoc inspektorów pracy przy 
przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

6. Popularyzacja zagadnień ochrony
pracy

A. Prowadzenie szkoleń dla partnerów
społecznych

Wzorem lat poprzednich – także w roku 2007 
działalność edukacyjna adresowana do związków 
zawodowych oraz partnerów społecznych realizo-
wana była na szczeblu centralnym i regionalnym. Na 
szczeblu centralnym odbyły się 4 szkolenia dla 142 
społecznych inspektorów pracy i działaczy związko-
wych, zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych oraz w ZZ Budowlani 
oraz 12 spotkań dla przedstawicieli organizacji praco-
dawców, tj. PKPP Lewiatan, Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich. 

Na szczeblu regionalnym zorganizowano 431 
spotkań dla 12 406 działaczy związkowych, w tym 
dla ok. 5470 społecznych inspektorów pracy (w ro-
ku 2006 odpowiednio – 230 spotkań dla 8444 uczest-
ników). Okręgowe inspektoraty pracy zorganizo-
wały szkolenia dla wszystkich wnioskujących o to
organizacji związkowych. Najwięcej szkoleń od-
byli związkowcy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ (m.in. Związek Zawodowy Górników, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, Federacja Związków Za-
wodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej), Forum Związków Zawodowych (m.in. ZZ 
Inżynierów i Techników, NSZZ Pracowników Policji). 

Odbyły się również szkolenia dla organizacji pra-
codawców. W 152 spotkaniach udział wzięło 5061 
przedstawicieli pracodawców (w roku poprzednim 
odbyło się 107 spotkań dla 3053 uczestników). 

We współpracy z instytucjami samorządowymi 
i terytorialnymi strukturami administracji rządowej 
zorganizowano szkolenia m.in. dla pracowników 
administracji, studentów, pracowników służb bhp. 
W 121 spotkaniach udział wzięło 4617 osób.

Podczas szkoleń szczególnie dużo uwagi po-
święcono zmianom, które wprowadziła nowa usta-
wa o Państwowej Inspekcji Pracy – z 13.04.2007 r. 
Ponadto z informacji uzyskanych z okręgów wynika, 
iż znacznie wzrosło zapotrzebowanie na szkolenia 
dotyczące uprawnień zakładowych organizacji związ-
kowych wynikających z Kodeksu pracy. Niezmiennie 
dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia doty-
czące czasu pracy (w związku z nowelizacją ustawy 
o ZOZ wzrosła liczba szkoleń dla OZZPiP i OZZL 
dotyczących zmian w czasie pracy), wynagrodzeń, 
minimalnych wymagań dot. użytkowania maszyn.
W nawiązaniu do kampanii promocyjnych realizowa-
no przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie przeciw-
działania skutkom stresu w miejscu pracy, zapobiega-
nia dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowgo
u pracowników handlu i służby zdrowia. Podczas szko-
leń wykorzystano pomoce dydaktyczne zapewnione 
przez PIP, np. materiały multimedialne, wydawnictwa 
(poradniki, broszury, ulotki).

Równie ważne w działaniach promocyjnych były 
spotkania i narady informacyjno-szkoleniowe z part-
nerami inspekcji; organizowano je na szczeblu okrę-
gowych inspektoratów pracy (w 2007 r. łącznie 652, 
2006 r. – 629). Kierownictwa OIP oraz inspektorzy 
pracy odbyli 154 spotkania i narady z reprezentan-
tami regionalnych struktur związkowych, 97 spotkań 
z członkami organizacji pracodawców oraz 401 spo-
tkań z przedstawicielami lokalnych instytucji sa-
morządowych, administracyjnych i organizacji spo-
łecznych. Należy zwrócić uwagę na wzrost liczby 
spotkań z przedstawicielami instytucji samorządo-
wych (2006 r. – 313 spotkań). Związane to było głów-
nie z potrzebą uzyskania wiadomości nt. nowych 
uprawnień inspekcji w związku z wejściem w życie 
nowej ustawy, jak i z popularyzacją programów pre-
wencyjnych PIP, tj. kampanii informacyjno-kontrolnej 
dotyczącej przeciwdziałania dolegliwościom układu 
mięśniowo-szkieletowego, związanych z nią dobrych 
praktyk podczas prac transportowych oraz kampanii 
poświęconej przeciwdziałaniu skutkom stresu w miej-
scu pracy. 

B. Doradztwo dla partnerów społecznych

Partnerzy społeczni Państwowej Inspekcji Pracy 
korzystają z poradnictwa dotyczącego zarówno 
prawnych, jak i technicznych zagadnień ochrony pra-
cy. W 2007 roku związkom zawodowym udzielono 
26 050 porad, w tym 18 986 (73%) porad prawnych 




