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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-
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su pracy czy wynagrodzenia. Taki sposób komuni-
kowania pozwala na wczesne uświadomienie praw 
i obowiązków w sferze stosunku pracy, zwłaszcza 
najmłodszej grupie pracowników i pracodawcom 
o krótkim stażu. Monitorowaliśmy fora internetowe, 
śledząc w ten sposób społeczny odbiór przekazów 
medialnych inspirowanych działalnością inspekcji. 
Czerpaliśmy z tego wnioski służące ulepszaniu wy-
pełniania naszej ustawowej misji i skuteczniejszemu 
oddziaływaniu na społeczeństwo za pośrednictwem 
mediów.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie mediów bu-
dziła nie tylko bieżąca działalność kontrolna i nowy za-
kres kompetencji inspekcji pracy, ale też jej działania 
prewencyjne. Dziennikarze przekazywali relacje ze 
spotkań, uroczystości i konferencji organizowanych 
przez Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspek-
toraty podczas kampanii edukacyjno-prewencyjnych 
takich jak: „Bezpieczna budowa”, „Mniej dźwigaj”, 
„Stres w środowisku pracy”, „Młodzi pracownicy – 
bezpieczny start”, „Bhp w rolnictwie”. Tylko w zakre-
sie profilaktyki rolniczej ukazało się w prasie kilkaset 
publikacji, w których inspektorzy pracy dzielili się 
swoimi obserwacjami z wizytacji gospodarstw rolni-
ków indywidualnych, zwracając przy tym szczególną 

uwagę na problem zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom szczególnie w okresie prac żniwnych.

Dziennikarze promowali laureatów konkursów 
organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
w tym w najbardziej prestiżowego „Pracodawca-or-
ganizator pracy bezpiecznej”.

W 2007 roku odbyły się 52 konferencje prasowe, 
w tym 7 z udziałem Głównego Inspektora Pracy. 
Ich tematyka obejmowała pełny zakres działalności 
kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej 
Inspekcji Pracy. Podczas spotkań z dziennikarzami 
przekazano m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych 
na placach budowy; w firmie „Mard” z Rudy Śląskiej 
zatrudniającej pracowników, którzy zginęli w kata-
strofie w kopalni „Halemba”; w stacjach autogazu; 
w placówkach handlowych. 

Dziennikarze posiadający największe osiągnię-
cia w popularyzowaniu problematyki ochrony pracy 
zostali, zgodnie z wieloletnią tradycją, uhonorowani 
pod koniec roku Nagrodą Głównego Inspektora 
Pracy. Wyróżnienie to otrzymało 23 dziennikarzy, 
reprezentujących centralne i lokalne gazety, radio i te-
lewizję.




