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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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Ilustracja 4. Strona internetowa PIP

Działania ukierunkowane były na poprawę sta-
nu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy oraz 
przepisów bhp, a także uświadomienie pracodaw-
com korzyści płynących z trwałej poprawy poziomu 
warunków pracy i przestrzegania uprawnień pracow-
niczych.

W realizację programu zaangażowani zostali 
partnerzy społeczni oraz wiele lokalnych organiza-
cji i instytucji, które w ramach swoich statutowych 
kompetencji udzieliły inspektorom pracy wszechstron-
nej pomocy w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia poszczególnych przedsięwzięć. Podstawowe 
formy realizacji programu to: udzielanie pracodaw-
com i osobom kierującym pracownikami porad praw-
nych i technicznych, spotkania informacyjne, szkole-
nia, seminaria. Bardzo ważną formą realizacji celów 
programu była promocja zagadnień ochrony pracy 
przez przedstawicieli PIP uczestniczących w targach, 
wystawach, konkursach i konferencjach prasowych. 
Znaczna część działań prowadzonych przez pracow-
ników okręgowych inspektoratów pracy była nagła-
śniana przez lokalne media. 

Wśród przedsięwzięć o charakterze prewencyj-
nym służących wspomaganiu kontroli w obszarach 
charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami wy-
padkowości (budownictwo, zakłady rolne, obsługa 
maszyn i urządzeń) należy wymienić m.in.:

Akcję informacyjno-promocyjną skierowaną do 247
pracodawców i przedsiębiorców budowlanych 
na terenie woj. świętokrzyskiego, w ramach któ-
rej adresaci – oprócz szczegółowych informacji 
o skutkach nieprzestrzegania podstawowych 
zasad dot. organizacji stanowisk pracy i przygo-
towania zatrudnionych osób do pracy na ruszto-
waniach – otrzymywali broszury „Sprzęt roboczy 
– minimalne wymagania” oraz listy kontrolne do 
oceny użytkowanego sprzętu w celu dostoso-
wania go do obowiązujących przepisów bhp. 
Uczestniczące w programie firmy, które wykazały 
rzeczywiste zainteresowanie poprawą bezpie-
czeństwa i warunków pracy zostały uhonorowane 
dyplomami PIP. Przykłady najlepszych praktyk 
zastosowanych przez wyróżnione zakłady pro-
mowane są w ramach dalszych przedsięwzięć 
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prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach.

Szkolenia i seminaria zorganizowane dla 91 pra-
codawców z woj. podkarpackiego we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Izbą 
Rzemieślniczą w Rzeszowie – w zakresie proble-
matyki dostosowania użytkowanych maszyn do 
wymagań bhp. Program szkoleń przygotowany 
przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Rzeszowie zakładał przede wszystkim zdo-
bycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy związanych z obsługą ma-
szyn i urządzeń technicznych. Wszyscy zaintere-
sowani pracodawcy otrzymali zestaw materiałów 
informacyjnych PIP oraz pomoc w formie porad 
dot. praktycznych sposobów wdrażania określo-
nych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Wizytacje 43 wielkotowarowych zakładów rol-
nych, w tym głównie z województw: opolskiego, 
warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, prze-
prowadzone przez inspektorów pracy  w ramach 
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” orga-
nizowanego wspólnie m.in. z Agencją Nieru-
chomości Rolnych. Laureaci konkursu odebrali 
nagrody podczas uroczystości odbywającej się 
w ramach Targów Rolniczych Polagra w Pozna-
niu.

Działania informacyjno-promocyjne adresowane 
do pracodawców świadczących usługi związane 
z pozyskiwaniem drewna, w szczególności Zakła-
dów Usług Leśnych. Polegały one m.in. na przepro-
wadzeniu wspólnie z Dyrekcją Regionalną Lasów 

Państwowych w Poznaniu spotkania szkolenio-
wego (z udziałem 26 podmiotów, które były kon-
trolowane przez PIP w 2007 r. w zakresie przestrze-
gania przepisów bhp), czy też współorganizacji 
Turnieju Zakładów Usług Leśnych woj. podlaskie-
go o „Srebrną siekierę” (z udziałem 60 przedstawi-
cieli pracodawców lub podmiotów prowadzących 
działalność związaną z gospodarką leśną). 

Cykliczne działania informacyjno-promocyjne rea-
lizowane przy pomocy mediów i adresowane do 
pracodawców, pracowników, osób podejmują-
cych pierwszą pracę. Należy tu wymienić m.in.:
– informacje i wywiady udzielane przez inspekto-

rów PIP nt. prawnej ochrony pracy oraz metod 
eliminowania (ograniczania) ryzyka zawodo-
wego na najbardziej niebezpiecznych stano-
wiskach pracy – w TVP 3 w Szczecinie (18 
wywiadów) oraz Polskiego Radia w Szczecinie 
(14 wywiadów),

– dwukrotną akcję informacyjną w zakresie prze-
pisów prawa pracy, przeprowadzoną wspólnie 
z ZUS O/Lublin, Urzędem Miejskim w Lublinie 
oraz Izbą Skarbową w Lublinie dla pracodaw-
ców o krótkim stażu i osób zamierzających 
założyć własną firmę. Przedsięwzięcie było 
relacjonowane przez Radio Lublin,

– udział inspektorów pracy z Oddziału PIP w Ka-
liszu w cyklicznych audycjach Radia Diecezji 
Kaliskiej „Rodzina” poświęconych eliminowa-
niu zagrożeń powodujących wypadki przy 
pracy, choroby zawodowe i inne schorzenia 
związane z pracą.




