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oraz 4303 (ok.18%) porad technicznych. Z kolei licz-
ba porad udzielanych pracodawcom i organiza-
cjom pracodawców wyniosła 291 647.

Porady udzielane były podczas kontroli zakładów 
pracy, podczas dyżurów w siedzibach OIP, a także
w trakcie dyżurów inspektorów w siedzibach po-
nadzakładowych struktur związkowych i organizacji 
pracodawców. Porad udzielano w siedzibach Zarzą-
dów Regionów NSZZ „Solidarność”, Rad Wojewódz-
kich OPZZ i FZZ, regionalnych siedzibach Związ-
ków Pracodawców i Przedsiębiorców, Regionalnych 
Izbach Rzemieślniczych, Izbach Przemysłowo-Han-
dlowych, Akademiach Przedsiębiorczości. Zaintere-
sowaniem cieszyły się także punkty konsultacyjne 
inspekcji organizowane podczas targów, wystaw, 
imprez promocyjno-edukacyjnych czy też imprez 
będących elementami kampanii informacyjnych. 

Ilustracja 3. Laureaci konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Najczęściej zapytania dotyczyły: stosunku pracy, 
wynagrodzeń i przepisów o czasie pracy, a także 
urlopów. Porady związane z technicznymi aspektami
bezpieczeństwa pracy dotyczyły między innymi: wy-
padków przy pracy, wyposażenia stanowisk pracy 
oraz maszyn i urządzeń w odpowiednie zabezpie-
czenia, wydawania napojów i posiłków wzmacnia-
jących i regeneracyjnych oraz zapewnienia odzieży 
roboczej. 

C. Prowadzenie konkursów

Celem organizacji konkursów jest popularyzowa-
nie wiedzy – na temat bezpieczeństwa i prawa pra-
cy, a także wskazywanie prawidłowych i najlepszych 
wzorców w sferze ochrony pracy. Są one tradycyjną 
formą działalności prewencyjnej Państwowej Inspek-
cji Pracy. 

Organizację każdego konkursu poprzedzają dzia-
łania promocyjne. Informacje o konkursach zamiesz-
czane są na stronach internetowych, wysyłane pocztą
elektroniczną, przekazywane w formie pism i broszur. 

Informacje o konkursach nagłaśniane są również 
w prasie, przez radio i telewizję. Zaznaczyć jednak 
należy, że wielu uczestników konkursów pozyskują, 
dzięki posiadanemu rozeznaniu, sami inspektorzy 
pracy.

Liczba uczestników konkursów w porównaniu 
z 2006 r. wyraźnie się zwiększyła. Dla przykładu:
w OIP Bydgoszcz do konkursu „Zdobądź dyplom 
PIP” odnotowano w 2006 roku tylko 2 zgłoszenia;
w 2007 roku zgłosiło się 30 uczestników. 

W pierwszym kwartale 2007 r. zakończony został 
„Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży
z zakładów rzemieślniczych” organizowany wspól-
nie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Mini-



 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA (W TYM PROMOCJA OCHRONY PRACY)

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej” służy wskazaniu najlepszych polskich 
przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przy-
kład do naśladowania w kwestiach bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. Przedsiębiorstwa te 
ponoszą duże nakłady na poprawę warunków pra-
cy; wyróżniają się w trosce o ograniczanie zagrożeń, 
wdrażając systemy zarządzania bezpieczeństwem, 
angażując się w promocję dobrych praktyk, konse-
kwentnie współdziałając z pracownikami na rzecz 
podnoszenia standardów ochrony pracy.

sterstwem Edukacji Narodowej, kierowany do młodo-
cianych pracowników rzemiosła, którzy mają okazję 
sprawdzić swoją wiedzę dot. przepisów prawa pracy 
i bezpiecznych zachowań w opracowanym przez in-
spektorów pracy teście. W 2007 roku do rywalizacji 
przystąpiło kilkuset uczniów. Finał konkursu zorgani-
zowano w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła 
Polskiego. Reprezentowane były 23 izby rzemieślni-
cze zrzeszone w ZRP. 

W 2007 roku chęć uczestnictwa w konkursie 
wyraziło 284 pracodawców. Do centralnego etapu 
konkursu okręgowi inspektorzy pracy wytypowali 38 
firm. Spośród nich eksperci z Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz przedstawiciele organizacji pracodaw-
ców, takich jak Business Centre Club, Konfederacja 
Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan” i Związek Rzemiosła 
Polskiego wybrali te najlepsze. 28 listopada w Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Pawła II na uroczystej Gali 
10. pracodawców uhonorowanych zostało statuetką 
MECUM TUTISSIMUS IBIS, zaś 28. laureatów otrzy-
mało wyróżnienia. Laureaci konkursu wpisani zostali 
na Złotą Listę Pracodawców.

Konkurs „Bezpieczna Budowa” ma na celu upow-
szechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy na placach budów, a także promowanie wyko-
nawców robót budowlanych zapewniających bezpie-
czne stanowiska pracy. Działania te przyczyniają się 
do poprawy ogólnego poziomu warunków pracy w bu-
downictwie w skali kraju. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło w grudniu 2007 r. W skład komisji przyznają-
cej nagrody weszli przedstawiciele Związku Zawo-
dowego Budowlani, Sekcji Budownictwa NSZZ „So-
lidarność” oraz Komisji GIP ds. bezpieczeństwa pracy
w budownictwie. Przy organizacji konkursu współpra-
cowano z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań oraz 
Regionalnymi Izbami Inżynierów Budownictwa.

Oczekiwanym rezultatem konkursu o tytuł „Naj-
aktywniejszego zakładowego społecznego inspe-
ktora pracy” – jest systematyczna poprawa stanu 
bhp w zakładach i promowanie zaangażowania spo-
łecznych inspektorów pracy, których misją jest wspie-
ranie zawodowych kadr inspektorskich w egzekwo-
waniu przestrzegania prawa pracy. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło we wrześniu 2007 r.

W konkursie „Bezpieczna Piekarnia” wzięło 
udział 16 firm piekarskich. Finał konkursu miał miejsce 
podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Ja-
worze.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zasia-
dali w Komisji konkursu „Lodołamacze 2007”. Idea 
konkursu oparta jest na promowaniu przedsiębior-
ców i osób prywatnych wybitnie angażujących się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnospraw-
nych, tworzenie dla nich nowych i coraz lepszej ja-
kości miejsc pracy, a także dostrzegających sens
i konieczność ich aktywizacji zawodowej. 

Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Na-
grodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu 
popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeń-
stwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmo-
wania tych zagadnień. Komisja konkursowa wyła-
nia spośród autorów publikacji prasowych, audy-
cji radiowych i telewizyjnych – dziennikarzy najbar-
dziej zaangażowanych w upowszechnianie tematyki 
ochrony pracy. W 2007 r. nagrodami uhonorowanych 
zostało 23 dziennikarzy, reprezentujących zarówno 
centralne, jak i lokalne media. Nagrody wręczono
14 grudnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie.

W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne” wzięło w roku sprawozdawczym udział 88 przed-
siębiorstw rolnych zatrudniających łącznie 4,7 tys. 
osób. Celem konkursu jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i życia przy organizacji pracy w gospo-
darstwach rolnych. Rozwiązanie konkursu nastąpiło 
w czasie targów Polagra PREMIERY 2008 – na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich. 

D. Udział w targach, wystawach i innych imprezach

Do największych targów, w których brali udział 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy należały 
m.in. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, 
Innowacje–Technologie–Maszyny Polska 2007 w Poz-
naniu, Targi budownictwa TARBUD we Wrocławiu oraz
Targi budownictwa i instalacji „GRYF-BUD’’ w Byd-
goszczy. W trakcie Targów inspektorzy pracy udzielali
porad prawnych i technicznych wszystkim zaintere-
sowanym uczestnikom; rozdawano materiały informa-
cyjne (ulotki, broszurki, poradniki) promujące działa-
nia prewencyjno-promocyjne naszego urzędu. Ogółem
zorganizowano – w czasie różnego rodzaju wystaw, 
targów i imprez – ponad 120 stoisk informacyjnych 
PIP. Podczas Targów ITM Polska zorganizowana zo-
stała pierwsza edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy 
w Przemyśle. Przez trzy targowe dni reprezentanci 
Głównego Inspektoratu Pracy oraz Urzędu Dozoru 
Technicznego prowadzili prelekcje dotyczące obo-
wiązków pracodawców, importerów i dystrybutorów 
wprowadzających na rynek nowe maszyny, w świetle 
polskich i europejskich przepisów i dyrektyw z zakre-
su ochrony pracy.




