
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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