
 

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.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

Pod koniec 2007 roku polska wersja strony za-
wierała 1,1 tys. podstron i ponad 400 plików do po-
brania w formacie pdf. Największym zainteresowa-
niem internautów cieszyły się, podobnie jak w latach
ubiegłych, elektroniczne wersje wydawnictw: „Prawo 
pracy. Poradnik dla pracodawcy”, „Bezpieczeństwo 
i higiena pracy. Poradnik dla pracodawcy”, „Ko-
deks pracy” oraz informacje o bezpłatnych pora-
dach prawnych udzielanych przez PIP. W 2007 roku 
odnotowano 1,6 mln wejść na ww. stronę, co ozna-
cza stałą tendencję wzrostową w tym zakresie. 

cy, które przekazują wydawnictwa zainteresowanym,
w szczególności podczas udzielania porad praw-
nych, przy okazji prowadzonych kontroli, akcji pro-
mocyjnych oraz wizytacji w gospodarstwach rolnych. 
Część nakładów przekazana została bezpośrednio 
partnerom społecznym. Inspektorzy zajmujący się dzia-
łalnością promocyjną i prewencyjną szczególnie dba-
ją o to, aby maksymalnie zracjonalizować dystry-
bucję wydawnictw – by trafiały do osób najbardziej 
zainteresowanych. 

Ponadto kontynuowano wydawanie, założonego 
w 1929 roku, miesięcznika „Inspektor Pracy” oraz 
wychodzących raz na kwartał „Zeszytów Prawnych” 
(obydwie publikacje adresowane są przede wszyst-
kim do kadry inspektorskiej).

F. Prowadzenie strony internetowej

Od 1999 roku dostępna jest strona www.pip.gov.pl 
(również w wersji angielskiej). Znaleźć na niej moż-
na m.in. bieżące informacje o działalności urzędu,
w tym informacje o konkursach i programach prewen-
cyjnych, pełny tekst wydawnictw PIP, odpowiedzi na 
najczęściej powtarzające się pytania kierowane do 
inspekcji. 

Oprócz strony głównej, dostępne są także strony 
okręgowych inspektoratów pracy. Średnio odnoto-
wujemy rocznie kilkadziesiąt tysięcy wejść na każdą 
z nich. Internauci poszukują aktualnych informacji
o działalności PIP w danym regionie. Państwowa In-
spekcja Pracy prowadzi również podstronę Biuletynu 
Informacji Publicznej, która zawiera treści wynikają-
ce z ustawy o dostępie do informacji publicznej (np. 
informacje o przetargach). 

7. Przedsięwzięcia wspomagające
działalność kontrolną

W 2007 r. uruchomiono program działań o cha-
rakterze prewencyjnym wspomagających kontrole 
w kluczowych obszarach ochrony pracy (program 
ten obejmował zarówno określone branże, jak rów-
nież zagadnienia tematyczne). 

Targi i wystawy związane z problematyką ochro-
ny pracy służą kształtowaniu kultury pracy, wyrażają-
cej się w odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie,
w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy do-
stosowanych do wymagań gospodarki rynkowej 
i międzynarodowych standardów.

E. Działalność wydawnicza

Państwowa Inspekcja Pracy publikuje wydaw-
nictwa skierowane zarówno do pracowników, pra-
codawców, kadry zarządzającej, jak i do partnerów 
społecznych oraz rolników.

W 2007 roku wydano 39 pozycji – ulotek, broszur, 
plakatów – w łącznym nakładzie 313,4 tys. egzem-
plarzy. Pod względem ilości tytułów jest to wynik 
rekordowy, a pod względem nakładu bardzo zbli-
żony do roku poprzedniego. Na szczególną uwagę 
zasługuje zestaw dziewięciu publikacji dotyczących 
bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze 
których najczęściej dochodzi do wypadków przy 
pracy. Wśród licznych wydawnictw podejmujących
problemy bhp na wsi warto zwrócić uwagę na opu-
blikowaną po raz pierwszy listę kontrolną pomaga-
jącą rolnikowi samodzielnie sprawdzić stan bezpie-
czeństwa gospodarstwa rolnego jako miejsca pracy. 
Wszystkie wydawnictwa umieszczono w pełnej wer-
sji na stronie internetowej PIP, jako pliki do pobrania. 
Publikacje PIP rozpowszechniane są nieodpłatnie. 
Dystrybucją zajmują się okręgowe inspektoraty pra-
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