
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

– szkoleniach dla pracodawców; 
– organizacji konkursu „Pracodawca – organizator 

pracy bezpiecznej” oraz konkursu nt. wiedzy z za-
kresu bhp dla pracowników młodocianych zatrud-
nionych w rzemiośle;

– realizacji programu „Dyplom Państwowej Inspek-
cji Pracy” i promowaniu korzyści płynących dla 
pracodawców z tytułu jego posiadania.
Pracownicy PIP przeprowadzili wiele szkoleń 

dla zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego 
pracodawców. W trakcie tych szkoleń przekazywano 
materiały promocyjne, broszury i ulotki propagujące 
wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym bhp. 

Wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 
przeprowadzono w okresie wakacyjnym (na obozach 
harcerskich i w ramach tzw. Nieobozowej Akcji Let-
niej), szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
na wsi (prelekcje i pogadanki; zorganizowanie stoiska 
informacyjno-promocyjnego PIP podczas Światowe-
go Zlotu ZHP). 

Współpraca PIP z Policją dotyczyła zwłaszcza 
wyjaśniania przyczyn wypadków śmiertelnych, pro-
blematyki legalności zatrudnienia, a także niepra-
widłowości związanych z transportem materiałów 
niebezpiecznych. Funkcjonariusze Policji zapewniali, 
w niezbędnych przypadkach, bezpieczeństwo kon-
trolującym inspektorom pracy, umożliwiając przepro-
wadzenie przez nich kontroli. 

Na podkreślenie zasługuje również udział przed-
stawicieli PIP w spotkaniach, targach, szkoleniach 
i konkursach, poświęconych różnorodnym aspektom 
ochrony pracy, organizowanych m.in. przez:

Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
– Naczelną Organizację Techniczną;
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych;
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służ-
by BHP;
urzędy pracy;
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
Kuratorium Oświaty;
ochotnicze hufce pracy;
regionalne izby przemysłowo-handlowe;
Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu;
szkoły i kościół. 
Rozwijano również robocze kontakty m.in. z: urzę-

dami skarbowymi, Polskim Towarzystwem Ergono-
micznym, Polskim Towarzystwem Higienistów Prze-
mysłowych, Europejskim Stowarzyszeniem ADR. 

4. Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział w konferencjach 
i seminariach dot. problematyki 
ochrony pracy 

Podobnie jak w latach poprzednich, szereg 
przedsięwzięć prewencyjnych realizowano wspólnie 

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwo-
wym Instytutem Badawczym. Należy tu w szczegól-
ności wymienić udział PIP w kampanii informacyjno-
-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przeciąże-
niom układu mięśniowo-szkieletowego, realizowanej 
pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a koordynowa-
nej w skali kraju przez CIOP-PIB. Z Instytutem współ-
pracowano także m.in. przy realizacji programu edu-
kacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, adresowanego 
do szkół ponadgimnazjalnych (szczegółowe informa-
cje dot. ww. działań zawarte są w rozdziale VII ).

Specjaliści PIP uczestniczyli w roku sprawozdaw-
czym także w realizacji projektu „Europejska sieć 
edukacyjno-szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy – ENETOSH” prowadzo-
nego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Cel 
projektu to promocja jakości edukacji w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także 
wypracowanie jednolitych kryteriów doboru wykła-
dowców i szkoleniowców, które obowiązywałyby 
w krajach UE.

W październiku 2007 r. w Instytucie Medycyny 
Wsi w Lublinie odbyło się XIV Międzynarodowe 
Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie pt.: Stres w pracy i życiu rolni-
ka – jego skutki zdrowotne”. Przedstawiciele PIP 
zaprezentowali na seminarium referaty dotyczące 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu zawodowego oraz mobbingu 
w miejscu pracy. 

W ramach Europejskiej Kampanii „Młodzi pra-
cownicy – bezpieczny start” podejmowane były tak-
że wspólne przedsięwzięcia z krajowymi uczelniami, 
m. in. z Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Politechniką Krakowską, Akademią 
Rolniczą w Szczecinie. Przedstawiciele PIP uczest-
niczyli w otwartych seminariach dla studentów oraz 
doktorantów; w trakcie seminariów prowadzone były 
stoiska informacyjne inspekcji. Efektem działań PIP 
było m.in. wprowadzenie od 2007 r. na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie dodatkowego przedmio-
tu obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 
wspólnie z kierownictwem Politechniki Białostockiej 
zorganizował w maju 2007 r. seminarium pn. „Forum 
bezpieczeństwa w budownictwie”. Tematem obrad 
były zagadnienia dotyczące zadań i obowiązków 
uczestników procesu inwestycyjnego, bezpiecznej 
eksploatacji maszyn budowlanych oraz warunków 
zdrowotnych operatorów maszyn budowlanych. 

W październiku 2007 r. przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji 
„Ochrona człowieka w morskim środowisku pracy”, 
zorganizowanej przez Akademię Rolniczą w Szczeci-
nie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 
na której omówili problematykę nadzoru nad warun-
kami pracy marynarzy. 



WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

 

Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w organi-
zowanych podczas targów i wystaw (w Katowicach 
i w Poznaniu) konferencjach naukowych dotyczących 
promocji zagadnień bezpiecznej pracy, bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń oraz zagadnień nadzoru 
rynku. Podczas targów prowadzone były stoiska in-
formacyjne, na których udostępniano broszury i ulotki 
propagujące bezpieczną pracę oraz udzielano porad 
prawnych i technicznych. 

5. Współpraca z mediami

Pełna otwartość wobec mediów, codzienne 
kontakty z dziennikarzami, szybkość i rzetelność 
przekazywanych im informacji o bieżących proble-
mach nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy 
– kształtowały w roku sprawozdawczym wizerunek 
Państwowej Inspekcji Pracy jako urzędu szczególnie 
przyjaznego przedstawicielom środków masowego 
przekazu. Inspekcja natychmiast reagowała na każdy 
sygnał o nieprawidłowościach wskazywanych przez 
dziennikarzy. Z kolei jej najlepsi specjaliści cały czas 
byli do dyspozycji przedstawicieli mediów, służąc fa-
chowymi informacjami, wyjaśnieniami i komentarza-
mi z zakresu prawa pracy. Taka polityka informacyjna 
pozwoliła z jednej strony lepiej rozumieć społeczeń-
stwu zagadnienia codziennej działalności inspekto-
rów pracy, z drugiej zaś – coraz skuteczniej wspierać 
środki masowej komunikacji w wypełnianiu przez nie 
edukacyjnej misji w sferze ochrony pracy.

Stałe kontakty z mediami, zarówno na szczeblu 
głównego, jak i okręgowych inspektoratów pracy, 
zaowocowały w roku sprawozdawczym ponad 8 ty-
siącami publikacji prasowych przedstawiających 
działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Tematyka ta była również 
obecna w elektronicznych środkach masowego 
przekazu. Centralne oraz regionalne stacje radiowe 
i telewizyjne wyemitowały ponad 3 tys. audycji z udzia-
łem przedstawicieli inspekcji pracy. Przedstawiono 
rezultaty działań prowadzonych przez inspekcję 
i udzielano wyjaśnień dotyczących obowiązujących 
przepisów prawa pracy. Na uwagę zasługuje coraz 
częstszy udział inspekcyjnych specjalistów w ogólno-
polskich programach największych nadawców oraz 
znaczący wzrost liczby informacji przekazywanych 
przez przedstawicieli PIP za pośrednictwem portali 
internetowych.

Do tematów najczęściej poruszanych w mediach 
należały: stan przestrzegania prawa pracy w wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych, zaległe 
urlopy pracownicze, czas pracy, w tym zwłaszcza 
lekarzy, problematyka zatrudniania dzieci, głównie 
podczas wakacji, egzekwowanie wyroków sądów 
pracy. Obszernie informowano o nieprawidłowo-
ściach stwierdzonych przez inspektorów pracy na 
budowach, na stacjach autogazu, w bankach, w szpi-

talach i zakładach pracy chronionej. Środki maso-
wego przekazu podejmowały tematykę skarg wpły-
wających do inspekcji, dotyczących m.in. mobbingu 
i dyskryminacji w stosunkach pracy, informowały 
o liczbie, okolicznościach i przyczynach wypadków 
przy pracy. Poruszały też problemy związane ze sto-
sowaniem różnych form zatrudnienia. 

Z całą odpowiedzialnością można postawić tezę, 
że uchwalenie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowa-
nia mediów stanem praworządności w stosunkach 
pracy. Nowe zadania i uprawnienia inspekcji pracy, 
w tym przejęcie kontroli legalności zatrudnienia i za-
ostrzenie sankcji za naruszenia prawa, stały się 
tematem wielu artykułów, wypowiedzi, audycji radio-
wych oraz programów telewizyjnych. Dziennikarzy 
interesowała skala zjawiska pracy „na czarno”, w tym 
cudzoziemców, wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez inspekcję w tym zakresie oraz zastosowane 
przez inspektorów pracy środki prawnego oddziały-
wania.

Blisko jedną trzecią wszystkich publikacji sta-
nowiły porady i komentarze prawne. Dotyczyły one 
szerokiego spektrum zagadnień prawa pracy. Do 
problemów, których wyjaśnienia za pośrednictwem 
specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy szukali 
czytelnicy gazet, należały: funkcjonowanie w prak-
tyce znowelizowanych przepisów kodeksu pracy 
dotyczących zakazu pracy w święta w placówkach 
handlowych, rozliczanie czasu pracy, zatrudnianie 
w nadgodzinach i w dniach wolnych od pracy, niewy-
płacanie wynagrodzenia lub innego świadczenia ze 
stosunku pracy, sposób zatrudniania, nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy, udzielanie urlopów, 
a także kwestia mobbingu w miejscu pracy. W okresie 
letnim powszechne zainteresowanie budziły przepisy 
regulujące zasady zapewnienia pracownikom napo-
jów podczas upałów, a zimą – odpowiedniej tempera-
tury w pomieszczeniach pracy.

Na uwagę zasługują dyżury telefoniczne, pełnione 
w mediach przez specjalistów Państwowej Inspekcji 
Pracy. Ta sprawdzona już forma upowszechniania 
znajomości prawa pracy, głównie ze względu na jej 
szeroką dostępność oraz wysoki poziom merytorycz-
ny udzielanych porad, cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem społecznym. W roku sprawozdawczym 
pracownicy inspekcji uczestniczyli w ponad 300 takich 
dyżurach zorganizowanych przez redakcje gazet, 
stacje radiowe, telewizyjne. W wielu okręgowych in-
spektoratach pracy ten rodzaj kontaktu z odbiorcami 
przerodził się w systematyczną współpracę inspekcji 
z redakcjami, a przekazywane telefonicznie odpowie-
dzi zamieszczane były w stałych rubrykach poradni-
czych, zwiększając tym samym krąg ich odbiorców.

W organizowanych za pośrednictwem Internetu 
czatach przedstawiciele inspekcji odpowiadali głów-
nie na pytania ludzi młodych, wyjaśniając wątpliwoś-
ci dotyczące umów zawartych z pracodawcą, cza-




