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W roku sprawozdawczym, włączając się w re-
alizację planu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, Państwowa Inspekcja 
Pracy podjęła, wspólnie z innymi partnerami, kam-
panię tematyczną poświęconą młodym pracowni-
kom rozpoczynającym pracę zawodową. Kampa-
nia „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” miała 
na celu edukację młodzieży w dziedzinie zagrożeń 
zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw
w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informo-
wanie młodych o różnorodnych aspektach prawnej 
ochrony ich pracy.

Polska inspekcja pracy zainaugurowała ją 1 i 2 
czerwca podczas „dni otwartych” zorganizowanych 
w okręgowych inspektoratach pracy pod hasłem: 
„Możesz liczyć na pomoc inspektora pracy”. Pro-
gram „dni otwartych” obejmował konferencje pra-
sowe nt. założeń i przebiegu kampanii, spotkania 
inspektorów pracy z młodzieżą – zarówno w siedzi-
bach okręgowych inspektoratów, jak i w szkołach 
– połączone z prelekcjami, pogadankami oraz po-
radami z zakresu prawa pracy. Organizowane były 
także konkursy wiedzy o zasadach bezpiecznej 
pracy, konferencje i seminaria z udziałem uczniów 
najstarszych klas, studentów, młodych pracowni-
ków. W przedsięwzięciach tych wzięło udział ponad 
3,5 tys. młodzieży. Elementem kampanii był również 
piknik edukacyjny z udziałem ponad 500 młodych 
ludzi, zorganizowany 9 i 10 czerwca w Iławie, we 
współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pra-
cy-Państwowym Instytutem Badawczym.

Istotną część kampanii „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start” stanowił program edukacyjny 
adresowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych. Realizację programu rozpoczęło seminarium 
dla nauczycieli, zorganizowane wspólnie z Cen-
tralnym Instytutem Ochrony Pracy-PIB, na którym 

podjęto dyskusję o problemach upowszechniania 
na poziomie kształcenia – ponadgimnazjalnego 
– treści związanych z bhp i prawną ochroną pracy. 
Omówiono również materiały edukacyjne „Kultura 
bezpieczeństwa”, przygotowane przez specjalistów 
CIOP-PIB i rekomendowane przez Ministerstwo 
Edukacji. Kolejnym etapem był (przeprowadzony 
w okręgowych inspektoratach pracy) cykl szkoleń 
dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w oma-
wianym programie. Zgodnie z jego założeniami, 
nauczyciele – przy wsparciu inspektorów pracy
i specjalistów z dziedziny prawa pracy – prowadzili 
z uczniami zajęcia, wykorzystując przekazane do 
szkół materiały pomocnicze pn. „Kultura bezpie-
czeństwa”. W programie wzięło udział 854 nauczy-
cieli z całej Polski. Ponad 550 z nich odpowiedziało 
na ankietę przygotowaną przez PIP, w której oceniali 
program edukacyjny, przekazane im materiały dy-
daktyczne, a także wskazywali główne bariery zwią-
zane z podejmowaniem w szkołach problematyki 
związanej z bhp i prawną ochroną pracy. Warto od-
notować pozytywny odzew dotyczący tej inicjatywy 
PIP, gdyż obecnie w programach szkolnych nie ma 
odrębnego przedmiotu bhp.

Dla potrzeb kampanii Państwowa Inspekcja Pra-
cy przygotowała liczne wydawnictwa adresowane 
do młodzieży – ulotki dotyczące: pierwszej umowy 
o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, pracy w czasie 
wakacji, wypadków, szkoleń, wolontariatu (łącznie 
60 tysięcy egzemplarzy). Wydano również porad-
nik: „Prawo pracy – poradnik dla podejmujących 
pierwszą pracę” w nakładzie 34 tys. egz., ulotkę dla 
pracodawców: „Młodzi pracownicy w Twojej firmie” 
– 10 tys. egz. Przygotowano ponadto afisz: „Bez-
piecznie od startu”, wskazujący 10 podstawowych 
spraw, na które powinien zwrócić uwagę młody 
człowiek podejmujący pierwszą pracę.

Realizując kampanię, we współpracy z telewi-
zją publiczną w Bydgoszczy wyprodukowano film 
edukacyjny adresowany do młodych pracowników. 
Pokazano w nim „dobre praktyki” stosowane przez 
pracodawców wobec pracowników podejmujących 
swoją pierwszą pracę. Film emitowany był przez 

kilka stacji regionalnych. Podobne programy tele-
wizyjne, podejmujące problematykę zatrudniania 
młodych pracowników, powstały przy współpracy
z innymi ośrodkami telewizji regionalnej.

Inspekcja uruchomiła specjalną podstronę in-
ternetową adresowaną do młodych pracowników, 
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na której internauci mogli zapoznać się z lokalnymi 
działaniami okręgowych inspektoratów pracy podej-
mowanymi w związku z prowadzoną kampanią (do 
końca 2006 roku zamieszczono ponad 200 informa-
cji o imprezach organizowanych w terenie). Ponad-
to, pierwszy raz na stronie internetowej inspekcji, 
uruchomiony został test znajomości prawa pracy 
adresowany do młodzieży i młodych pracowników. 
Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczą-
cą umów o pracę, czasu pracy i wynagrodzeń oraz 
przepisów związanych z urlopami. W teście wzięło 
udział kilkuset internautów, a wśród osób, które 
udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlo-
sowano nagrody rzeczowe i komplety wydawnictw 
PIP.

Podstrona stwarzała również zainteresowa-
nym możliwość korespondencji na adres e-mail: 
start@gip.pl; zawierała m.in. komiks w dowcipny 
sposób prezentujący podstawowe zasady bhp; pre-
zentowała, ku przestrodze, zdarzenia wypadkowe, 
jakim ulegli młodzi pracownicy; dawała możliwość 
zapoznania się z poglądami filozofów i myślicieli 
na temat roli pracy w życiu człowieka. Informowała 
o konkursach organizowanych przez partnerów 
kampanii: „Bezpieczny start...Młody europejski 
filmowiec roku” oraz „Europejski konkurs dobrych 
praktyk”.

Kampania, a zwłaszcza jej część prowadzona na 
szczeblu OIP, była okazją do zacieśniania współpra-
cy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ochotniczy-
mi Hufcami Pracy, wyższymi uczelniami. Okręgowe 
inspektoraty brały udział w młodzieżowych targach 
pracy, oferując swoją pomoc. Wystarczy zaznaczyć, 
że tylko w jednym cyklu imprez targowych pn. 
„Młodzież – Praca – Perspektywy” ponad 5,5 tys. 
młodych ludzi skorzystało z wydawnictw i porad 
Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z ogłoszeniem – przez Komitet Wyż-
szych Inspektorów Pracy KE – kampanii azbesto-
wej w roku 2006, Główny Inspektorat Pracy opubli-
kował wydany przez SLIC „Praktyczny podręcznik 
najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzy-
ku związanemu z azbestem …” (polski tytuł „Azbest 
– podręcznik dobrych praktyk”) w liczbie 2000 
egzemplarzy. Podręcznik był rozdawany przez in-
spektorów pracy podczas prowadzonych kontroli. 
Ponadto wydano i rozpropagowano plakat ostrze-
gawczy „Azbest wciąż zabija”. Zorganizowano także 
47 spotkań, seminariów i konferencji poświęconych 
problematyce zagrożeń związanych z azbestem.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Pracy www.pip.gov.pl umieszczono wydane wcze-
śniej publikacje, tj.: „Wybrane przepisy prawne 
dotyczące azbestu, „Azbest – podręcznik dobrych 
praktyk”, „Postępowanie z azbestem w obiektach 
budowlanych, 2006. Nowe zaktualizowane wyda-
nie”, ulotkę „Uwaga! Azbest – ważne informacje dla 
rolników”. 

We wszystkich okręgowych inspektoratach pra-
cy udzielano porad technicznych i prawnych z za-
kresu powyższej problematyki. Ponadto wszystkie 
inspektoraty prowadziły strony internetowe dotyczą-
ce postępowania z azbestem. 

Podobnie jak w latach poprzednich, także
w 2006 r. realizowane były przedsięwzięcia pro-
mocyjne na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym. Ich celem było upowszechnianie 
wśród rolników wiedzy o zasadach bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym, a także kształto-
wanie świadomości zagrożeń wśród dzieci i mło-
dzieży wiejskiej, pomagającej rodzicom w pracach 
polowych. W ramach tych działań inspekcja przy-
gotowała specjalne wydawnictwa (w łącznym nakła-
dzie ponad 100 tys.), m.in.: poradnik dla młodzieży 
„Przygoda na wsi – zobacz, co Ci zagraża”, listę 
kontrolną dla rodziców „Bezpieczeństwo dzieci na 
wsi”, ulotkę „Pilarki tarczowe – bezpieczna eksplo-
atacja” oraz wznowiła publikację „Pracuj bezpiecz-
nie – poradnik dla rolników”. Należy podkreślić, że 
media upowszechniły „Apel Głównego Inspektora 
Pracy do rolników” oraz wykaz „Jakich prac nie mo-
gą wykonywać dzieci do lat 15 na wsi”. Ponadto Pań-
stwowa Inspekcja Pracy uczestniczyła w licznych
imprezach rolniczych, takich jak wystawy, targi, 
festyny, pokazy obsługi sprzętu rolniczego, a także
„Dni Otwartych Drzwi”. W czasie tych imprez przed-
stawiciele Państwowej Inspekcji Pracy udzielali rol-
nikom porad w specjalnie zorganizowanych punk-
tach informacyjnych, przekazując jednocześnie od-
wiedzającym stosowne materiały. Ogółem, podczas
wspomnianych imprez, funkcjonowało ok. 160 punk-
tów informacyjnych PIP. Wśród najważniejszych im-
prez można wymienić: XIII Jesienne Targi Rolnicze
w Olsztynie (350 wystawców), XIV Targi Rolne 
„AGROTECHNIKA” w Bratoszewicach (123 wystaw-
ców), Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA –
FARM 2006” w Poznaniu (1350 wystawców), XIII Żu-
ławskie Targi Rolne w Starym Polu (550 wystaw-
ców), Targi „AGROPOMERANIA 2006” w Barzko-
wicach (450 wystawców), „Dni Otwartych Drzwi –
Boguchwała 2006” (7000 uczestników). W Bratosze-
wicach odbyły się również I Spotkania Środowisk 
Rolniczych Województwa Łódzkiego, z udziałem 
reprezentacji 17 szkół rolniczych. 

Z kolei w ramach współpracy inspekcji ze Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego – podczas Nieobozowej 
Akcji Letniej – organizowano z udziałem inspek-
torów pracy prelekcje, szkolenia oraz konkursy 
w stanicach i na obozach harcerskich na terenie 
całego kraju. W prelekcjach uczestniczyło blisko 
2,5 tys. dzieci. Podczas rozstrzygnięcia konkursu 
„Bezpieczne lato”, najlepszej z 26 drużyn biorących
w nim udział, puchar wręczył Główny Inspektor 
Pracy. W ramach obchodów Światowego Dnia 
Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci (12 czerwca) zorga-
nizowano m.in. instruktażowe szkolenie połączone 
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z konkursem „Jestem bezpieczny w gospodarstwie 
rolnym”, w którym wzięło udział 495 dzieci i mło-
dzieży. 

Kontynuowany był program „Przestrzeganie 
prawa pracy w małych zakładach”. W szóstym 
roku jego trwania przyznano 165 dyplomów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Zostali nimi uhonorowani 
pracodawcy – właściciele mikroprzedsiębiorstw (tj. 
zatrudniający mniej niż 10 osób), którzy doprowa-
dzili do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa pracy
w swoich firmach. Istotą programu jest, by praco-
dawca, przy użyciu materiałów przygotowanych 
przez PIP („Lista kontrolna z komentarzem”, porad-
nik „Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach”), 
samodzielnie zidentyfikował występujące w zakła-
dzie nieprawidłowości, ocenił skalę zagrożeń oraz 
określił sposoby i terminy ich likwidacji – tak, aby po 
audycie przeprowadzonym przez inspektora otrzy-
mać dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Realizując zadania programowe w dziedzinie 
promocji ochrony pracy, PIP kontynuowała działal-
ność informacyjno-wydawniczą. 

Pod koniec 2006 roku polska wersja strony 
zawierała ponad 550 podstron i ponad 350 pli-
ków do pobrania. Największym zainteresowaniem 
internautów cieszyły się elektroniczne wersje wy-
dawnictw: „Prawo pracy. Poradnik dla pracodaw-
cy”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poradnik 
dla pracodawcy”, „Kodeks pracy”, oraz informacje
o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych 
przez PIP. W 2006 roku odnotowano ponad milion 
wejść na ww. stronę.

Oprócz strony głównej PIP, dostępne są 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 Inspekcja Pracy prowadzi również 
podstronę Biuletynu Informacji Publicznej, która za-
wiera treści wynikające z ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej (w 2006 roku – 152 300 wejść).

Inspekcja publikuje wydawnictwa skierowane 
zarówno do pracowników, pracodawców, kadry 
zarządzającej, jak i do partnerów społecznych oraz 
rolników.

W 2006 roku wydano 30 pozycji – ulotek, 
broszur, plakatów – w łącznym nakładzie 337 070 
egzemplarzy. Jest to nieco mniej niż w poprzednim 
roku, który był rekordowy pod względem wielkoś-
ci nakładów (dzięki dodatkowym funduszom po-
zyskanym z Unii Europejskiej w celu prowadzenia 
kampanii „Bezpieczna budowa”); jednak więcej 
niż w 2004 roku, w którym ukazało się 29 tytułów 
w łącznym nakładzie 190 tys. egz. W roku sprawoz-
dawczym na szczególną uwagę zasługuje zestaw 
publikacji „Bezpiecznie od startu” oraz książka
i ulotki wspierające dobre praktyki bezpiecznego 
usuwania azbestu. Ważną rolę w działalności pre-
wencyjnej pełni pakiet wydawnictw skierowanych 
do rolników, którzy nie są przecież kontrolowani 
przez Państwową Inspekcję Pracy. Wśród licznych 
wydawnictw podejmujących problemy bhp na 
wsi warto zwrócić uwagę na zestaw 3 broszur za-
adresowanych do trzech grup wiekowych: dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Ponadto w 2006 r. została 
zainaugurowana seria pod wspólnym tytułem 
„Sprzęt roboczy – minimalne wymagania”; dotyczy 
ona maszyn i urządzeń, które powodują najwięcej 
wypadków. Wszystkie wydawnictwa umieszczono
w pełnej wersji na stronie internetowej PIP, jako pliki 
do pobrania. Publikacje PIP rozpowszechniane są 
nieodpłatnie. Dystrybucją zajmują się okręgowe 
inspektoraty pracy, które przekazują wydawnictwa 
zainteresowanym, w szczególności podczas udzie-
lania porad prawnych, przy okazji prowadzonych 
kontroli, akcji promocyjnych oraz wizytacji w gos-
podarstwach rolnych. Część nakładów przekazana 
została bezpośrednio partnerom społecznym. In-
spektorzy zajmujący się działalnością promocyjną
i prewencyjną szczególnie dbają o to, aby maksy-
malnie zracjonalizować dystrybucję wydawnictw 
– tak, by trafiały do osób najbardziej zainteresowa-
nych.

Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje wy-
dawanie, założonego w 1929 roku, miesięcznika 
„Inspektor Pracy” oraz wychodzących raz na kwar-
tał „Zeszytów Prawnych” (obydwie publikacje ad-
resowane są przede wszystkim do kadry inspek-
torskiej).

Od 1999 roku dostępna jest strona 
www.pip.gov.pl (również w wersji angielskiej). 
Znaleźć na niej można m.in. wydawnictwa PIP, od-
powiedzi na najczęściej powtarzające się pytania 
kierowane do inspekcji, znowelizowane akty prawne 
z komentarzami, bieżące informacje o działalności 
urzędu, obszerne informacje o konkursach i progra-
mach prewencyjnych (np.: jak przeprowadzić ocenę 
ryzyka w 5 krokach, czy też minimalne wymagania 
dotyczące maszyn i urządzeń).

Wykres 71. Liczba egzemplarzy wydawnictw 
(w tysiącach) opublikowanych 
w ciągu ostatnich czterech lat
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Celem organizowanych konkursów było popu-
laryzowanie wiedzy na temat ochrony pracy, a także 
wskazywanie najlepszych wzorców w tym zakresie. 
Szczególne znaczenie ma konkurs „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. Jego celem jest 
wskazanie najlepszych polskich przedsiębiorstw, 
które mogą być stawiane za przykład do naśla-
dowania w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników. Udział w konkursie biorą 
zakłady dobre lub bardzo dobre pod względem 
zarządzania, bezpieczeństwa technicznego i warun-
ków pracy. W roku 2006 w konkursie wzięło udział 
254 pracodawców z całego kraju, a 19 najlepszych 
otrzymało nagrody i wyróżnienia Głównego Inspek-
tora Pracy; zostali też wpisani na Złotą Listę Przed-
siębiorców (stworzoną przez Głównego Inspektora 
Pracy), których Państwowa Inspekcja Pracy będzie 
wskazywać i rekomendować jako wzorce godne 
naśladowania.

Na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy 
organizowany był konkurs: „Bezpieczna Budowa”, 
którego zadaniem jest upowszechnianie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy na placach 
budów, a także promowanie wykonawców robót 
budowlanych, zapewniających bezpieczne stano-
wiska pracy. Z kolei celem konkursu „Na najaktyw-
niejszego zakładowego społecznego inspektora 
pracy” jest promowanie działalności sip, których 
misję stanowi wspieranie zawodowych kadr inspek-
torskich w egzekwowaniu przestrzegania prawa,
a oczekiwanym efektem – systematyczna poprawa 
stanu ochrony pracy w przedsiębiorstwach.

Wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego 
oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej organizo-
wany jest konkurs „Wiedzy o zasadach bhp dla mło-

dzieży z zakładów rzemieślniczych”. W 2006 roku do 
rywalizacji przystąpiło 512 uczniów z całego kraju.

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” orga-
nizują wspólnie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nierucho-
mości Rolnych. Zainteresowanie konkursem wśród 
rolników systematycznie rośnie. W zeszłorocznej, 
czwartej jego edycji uczestniczyło 1499 rolników
(w 2004 roku – 1100, w 2005 – 1486). 

Ważną rolę w działalności promocyjnej spełniały 
targi, wystawy, pokazy – zarówno międzynarodo-
we, ogólnopolskie, jak i regionalne. Uczestniczyli-
śmy m.in. w Międzynarodowych Targach Ochrony 
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO”, podczas 
których najlepszym wystawcom przyznawana jest 
przez Głównego Inspektora Pracy nagroda Grand 
Prix (w trzech kategoriach: ochron indywidualnych, 
ochron zbiorowych i aparatury kontrolno-pomia-
rowej).

Kolejny raz Państwowa Inspekcja Pracy uczest-
niczyła w Międzynarodowych Targach Budownic-
twa „BUDMA”, podczas których zorganizowała 
seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy
w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki zagrożeń i profilaktyki prac na wyso-
kości. Inspekcja pracy uczestniczyła również w tar-
gach regionalnych budownictwa, jak np. w Targach 
Budowlanych „Lubdom” w Lublinie, XIII Targach Bu-
downictwa „INTERBUD” w Łodzi, czy w Rzeszowie 
– w Międzynarodowych Targach Budownictwa.

Zwiększył się, w porównaniu z poprzednimi la-
tami, udział Państwowej Inspekcji Pracy w regional-
nych targach edukacji i pracy, organizowanych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy pod hasłem: „Młodzież 
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– Praca – Perspektywy”. Podczas targów inspekto-
rzy doradzali młodzieży w sprawach obowiązków 
i uprawnień osób, podejmujących zatrudnienie. 

Główny Inspektor Pracy i członkowie kierow-
nictwa PIP uczestniczyli w spotkaniach z przedsta-
wicielami ogólnokrajowych central związkowych, 
m.in. NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związ-
ków Zawodowych a także niektórych regionalnych 
struktur związkowych. Omawiano bieżące proble-
my w sferze przestrzegania prawa pracy oraz kwe-
stie związane z doskonaleniem współdziałania. 

Najpilniejsze problemy ochrony pracy były tak-
że przedmiotem rozmów ze środowiskami praco-
dawców. Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, warunków,
w jakich zatrudniani są pracownicy wielkopowierz-
chniowych placówek handlowych, przestrzegania 
przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świad-
czeń ze stosunku pracy.

Ważne miejsce w działaniach promocyjnych 
inspekcji, zajmowały spotkania i narady informa-
cyjno-szkoleniowe z różnymi jej partnerami orga-
nizowane na szczeblu okręgowych inspektoratów 
pracy (w 2006 r. łącznie 629). Kierownictwa OIP
oraz inspektorzy pracy odbyli 160 spotkań i narad 
z reprezentantami regionalnych struktur związko-
wych, 156 – z członkami organizacji pracodawców 
oraz 313 – z przedstawicielami lokalnych instytucji 
samorządowych, administracyjnych i organizacji 
społecznych. Zbliżone dane w tym zakresie odno-
szą się do roku wcześniejszego, tj. 2005 r. (odpo-
wiednio: 653, 188, 156 i 313), co świadczy o sta-
bilizowaniu się tych form aktywności urzędu. Warto 
przy tej okazji zaznaczyć, że w ostatnich latach na-
stąpił wzrost liczby spotkań i narad ze środowiska-
mi pracodawców (106 w 2003 r.; 136 w 2004 r. i 158
w 2005 r.). Tendencja ta jest zgodna z dobrymi 
praktykami charakterystycznymi dla działalności 
inspekcji pracy państw Unii Europejskiej. 

Działalność edukacyjna dla partnerów spo-
łecznych realizowana była zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i regionalnym. Na szczeblu central-
nym odbyło się 5 szkoleń dla 189 działaczy związko-
wych i społecznych inspektorów pracy (NSZZ „So-
lidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) 
oraz 13 spotkań dla organizacji pracodawców 
(PKPP Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego oraz 
Konfederacja Pracodawców Polskich). Natomiast 
na szczeblu regionalnym zorganizowano 230 spo-
tkań dla 8444 związkowców (w tym dla społecznych 
inspektorów pracy).

Okręgowe inspektoraty pracy przeprowadziły 
szkolenia dla wszystkich wnioskujących o to orga-
nizacji związkowych. Najwięcej szkoleń zorgani-
zowano dla związkowców z NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ (Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku 
Zawodowego Budowlani, Związku Zawodowego 

Górników), Forum Związków Zawodowych (Krajo-
wego Związku Zawodowego Ciepłowników, Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych, NSZZ Pracowników Policji). Odbywały 
się także szkolenia dla organizacji pracodawców: 
PKPP Lewiatan, Business Centre Club, Związku 
Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców 
Polskich. W 107 spotkaniach wzięło udział 3053 
przedstawicieli tych organizacji.

We współpracy z instytucjami samorządowy-
mi i terytorialnymi strukturami administracji rządo-
wej zorganizowano wiele szkoleń dla pracowników 
administracyjnych, osób bezrobotnych, pracodaw-
ców, uczniów i nauczycieli. W 188 takich spotka-
niach udział wzięło 7102 uczestników.

Przedmiotem szkoleń często była problematyka 
czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów, wypoczynków, 
a także np. bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
wymagań minimalnych dotyczących użytkowania 
maszyn, oceny ryzyka zawodowego – a więc obsza-
rów ochrony pracy charakteryzujących się znaczną 
skalą naruszeń prawa. Tym samym szkolenia sta-
wały się znakomitą okazją do wspólnej dyskusji 
nad sposobami eliminacji występujących nieprawi-
dłowości. Podczas szkoleń wykorzystywano pomo-
ce dydaktyczne, przygotowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy.

Kontrole przeprowadzane na wniosek organi-
zacji związkowych są istotną formą współdziałania 
Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecz-
nymi. W 2006 roku przyjęto 1017 skarg, na pod-
stawie których przeprowadzono u pracodawców 
981 kontroli. Podobnie jak w poprzednich latach, 
dominowały skargi i wnioski o przeprowadzenie 
kontroli składane przez NSZZ „Solidarność” (48%). 
Ponadto kontrole podejmowane były z inicjatywy 
organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ (np. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego) oraz działają-
cych w ochronie zdrowia (np. Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy).

Skargi organizacji związkowych dotyczyły naj-
częściej nieprawidłowości w zakresie: czasu pracy 
i udzielania urlopów (23%), terminowości i prawidło-
wości wypłacania wynagrodzeń za pracę (22%), na-
ruszania przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu 
stosunku pracy (19%). Związki zawodowe porusza-
ły również sprawy związane z tworzeniem zakła-
dowych przepisów prawa pracy, funkcjonowaniem 
zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz 
uprawnieniami organizacji związkowych. Zgłaszano 
także zastrzeżenia wobec pracodawców dotyczące 
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (15%), 
w tym: wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej, zapewnienia odpowiedniego stanu 
technicznego pomieszczeń pracy oraz pomiesz-
czeń higienicznosanitarnych. 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

���

Przeprowadzone w wyniku tych skarg kontrole 
pozwoliły zidentyfikować i usunąć wiele istotnych 
nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony i bez-
pieczeństwa pracy. Trafność spostrzeżeń partnerów 
społecznych można ocenić poprzez odsetek skarg 
związkowych zasadnych lub częściowo zasadnych. 
Odsetek ten w roku sprawozdawczym wyniósł 
blisko 70% (a w niektórych okręgowych inspektora-
tach pracy przekroczył 80%).

Efektem ww. kontroli było w wielu przypadkach: 
wypłacenie zaległych wynagrodzeń, przekazanie 
należnych środków na fundusz socjalny, udzielenie 
zaległych urlopów i odbiór dni wolnych od pracy, 
doprowadzenie do zamontowania odpowiednich 
ochron i zabezpieczeń, a także zapewnienie wła-
ściwego gospodarowania środkami ochrony indy-
widualnej.

Podobnie jak w latach poprzednich, również 
w roku sprawozdawczym inspektorzy sprawdzali 
przestrzeganie uprawnień społecznej inspekcji 
pracy (sip). Funkcjonowała ona tylko w 4652 (7%) 
skontrolowanych w 2006 r. firm i były to najczęściej 
zakłady duże (zatrudniające powyżej 250 osób) – 
51% i średnie (od 50 do 249 osób) – 38%. Praktycz-
nie sip nie działała w tzw. mikroprzedsiębiorstwach 
(zatrudniających do 9 osób) – obecna była tylko
w 101 takich zakładach na 28 277 kontrolowanych. 
Wynika to z faktu, że w najmniejszych firmach
z reguły nie działają związki zawodowe, zaś zgodnie 
z ustawą o społecznej inspekcji pracy to one prze-
prowadzają wybory sip (tam gdzie działają związki 
zawodowe, funkcjonuje więc również sip).

Ustalenia inspektorów wskazują niestety na 
raczej niewielką aktywność sip w sferze ochro-
ny uprawnień pracowniczych i warunków pracy
w przedsiębiorstwach (co zarazem może też świad-
czyć o braku zainteresowania ich działalnością ze 
strony zakładowych organizacji związkowych). 
Jedynie w 496 przypadkach zakładowi sip opraco-
wali plany pracy. Księga zaleceń i uwag sip została 
założona w 999 zakładach, a jak wynika z uzyska-
nych danych, jeden zakładowy społeczny inspektor 
wydał w ciągu roku zaledwie 3 zalecenia. Społeczna 
inspekcja pracy tylko w 21 przypadkach wniosko-
wała o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Liczba kontroli na wniosek sip od 
dłuższego czasu utrzymuje się mniej więcej się
na tym samym poziomie(w 2003 – 20, 2004 – 28, 
2005 – 32).

Państwowa Inspekcja Pracy, doceniając zna-
czenie społecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
podejmuje przedsięwzięcia wspierające działanie 
sip. Polegają one m.in. na pomocy w organizacji 
szkoleń oraz działalności wydawniczej. PIP przygo-
towała specjalny materiał edukacyjny pn. „Poradnik 
społecznego inspektora pracy”, wraz z płytą CD, 
który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów, prze-
pisów prawnych i publikacji. Materiał ten był nie-

odpłatnie wręczany sip podczas szkoleń, a także 
został przekazany organizacjom związkowym do 
dystrybucji wśród społecznych inspekcji pracy.

Większa otwartość wobec mediów, natychmias-
towa reakcja na każdy sygnał o nieprawidłowoś-
ciach i częstsze spotkania z dziennikarzami, cha-
rakteryzujące politykę informacyjną Urzędu w roku
sprawozdawczym, przybliżyły społeczeństwu za-
gadnienia codziennej działalności Państwowej In-
spekcji Pracy i pozwoliły ją lepiej zrozumieć. 

Fakt znacznego rozszerzenia współpracy z me-
diami świadczy o tym, że coraz skuteczniej także 
poprzez media wypełniana jest misja edukacyjna 
w sferze ochrony pracy. Poprzez stałe i bliskie kon-
takty z mediami, inspekcja pracy mogła dotrzeć do 
szerokich kręgów opinii publicznej, czytelników pra-
sy zarówno specjalistycznej, jak i popularnej, także 
kobiecej, obejmującej wszystkie środowiska, w tym 
również mieszkańców wsi. 

W 2006 r. na łamach prasy ogólnopolskiej
i regionalnej ukazało się ponad 7 tys. publikacji. 
Przeważająca ich część dotyczyła naruszeń prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. 

Centralne oraz regionalne stacje telewizyjne
i radiowe wyemitowały ok. 2 tys. audycji, w których 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wypo-
wiadali się na temat rezultatów działań inspekcji, 
udzielając również wyjaśnień dotyczących obo-
wiązujących przepisów prawa pracy. Informując
o ustaleniach pokontrolnych, media zachęcały jed-
nocześnie poszkodowanych pracowników do bliż-
szej współpracy z inspekcją. Na łamach prasy 
upowszechniano informacje o telefonicznych dyżu-
rach w okręgowych inspektoratach pracy, podając 
terminy udzielania porad prawnych i technicznych. 
Dziennikarze przybliżali również zasady składania 
skarg do Państwowej Inspekcji Pracy oraz informo-
wali o trybie ich załatwiania. 

Do najczęściej poruszanych w mediach tematów 
należały: stan przestrzegania prawa w supermarke-
tach, bankach, agencjach pracy tymczasowej, dys-
kryminacja i mobbing w stosunkach pracy, sposób 
zatrudniania, praca w godzinach nadliczbowych, 
niewypłacanie wynagrodzeń, zaległe urlopy pra-
cownicze. Obszernie informowano o wypadkach 
przy pracy oraz ich przyczynach w świetle ustaleń 
pokontrolnych inspektorów pracy. 

Upowszechnione przez media Apele Głównego 
Inspektora Pracy, m.in. do rolników o zwrócenie 
szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci pod-
czas prac żniwnych; do pracodawców o zapewnie-
nie pracownikom napojów chłodzących i skrócenie 
czasu pracy podczas największych upałów; o przes-
trzeganie zasad bezpieczeństwa pracy na budo-
wach; o respektowanie obowiązujących przepisów 
prawa pracy w okresie przedświątecznym w pla-
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cówkach handlowych oraz zgłaszanie przypadków 
naruszeń prawa i występujących zagrożeń dla 
zdrowia i życia; o zwrócenie szczególnej uwagi na 
zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas 
odśnieżania dachów, a także podczas wichury
i silnych wiatrów (wraz z zapowiedzią wzmożonych 
kontroli) dzięki wsparciu mediów trafiły do szerokich 
kręgów społeczeństwa. 

Pracownicy inspekcji pracy chętnie uczestniczy-
li w radiowych i telewizyjnych debatach „na żywo”, 
w których brali udział także przedstawiciele związ-
ków zawodowych i organizacji pracodawców, m.in. 
na temat stanu bezpieczeństwa pracy, wypadków 
przy pracy, dyskryminacji i mobbingu, a także pato-
logii związanych z tzw. samozatrudnianiem. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra 
współpraca z mediami w zakresie upowszechniania 
znajomości obowiązujących przepisów. Specjaliści 
Głównego Inspektoratu Pracy, jak też okręgowych 
inspektoratów pracy, wzięli udział w ponad 200 
dyżurach telefonicznych organizowanych przez 
redakcje pism, radio, a także przez stacje telewizyj-
ne, gdzie „na żywo” wyjaśniali wątpliwości związane
z funkcjonowaniem prawa pracy. W wielu regionach 
Polski współpraca ta przybrała postać systematycz-
nych kontaktów, polegających także na udzielaniu 
odpowiedzi na pytania czytelników i radiosłuchaczy 
w stałych rubrykach poradniczych i podczas cy-
klicznych audycji radiowych. 

Tematyka porad koncentrowała się wokół zasad 
udzielania urlopu (wypoczynkowego, macierzyń-
skiego i „na żądanie”), nawiązywania i rozwiązywa-
nia stosunku pracy, przepisów regulujących wypłatę 
wynagrodzenia za pracę, rozliczania i dokumento-
wania czasu pracy, różnic między umową o pracę 
a umowami cywilnoprawnymi, praw kobiet w ciąży 
i młodych matek, zapewnienia odrębnych pomiesz-
czeń dla osób palących papierosy oraz – częściej 
niż w latach poprzednich – mobbingu. Wiele uwagi 
poświęcono możliwościom dochodzenia roszczeń 
pracowniczych za pośrednictwem inspekcji pracy 
oraz na drodze sądowej. 

Wydarzeniem, które przyciągnęło szczególną 
uwagę i zainteresowanie mediów w roku sprawo-
zdawczym był prezydencki projekt ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i planowane w związku
z tym zaostrzenie kar wobec pracodawców rażąco 
naruszających prawa pracownicze, jak również 
przejęcie przez inspekcję pracy kontroli legalności 
zatrudnienia. 

Nowa ustawa, nowe zadania i związane z tym 
oczekiwania społeczne były również jednym z naj-
częściej poruszanych zagadnień podczas ponad 
100 wywiadów, jakich udzielił mediom w roku spra-
wozdawczym Główny Inspektor Pracy. Wiele w nich
miejsca poświęcił wymiernym efektom działań in-
spektorów w zakresie zwalczania nieprawidłowości 
w stosunkach pracy, zwłaszcza w placówkach han-
dlowych oraz najważniejszym problemom bezpie-
czeństwa pracy, także w rolnictwie. 

W 2006 r. odbyły się 64 konferencje prasowe 
(jest to prawie dwukrotnie więcej niż w roku po-
przednim). Ich tematyka obejmowała pełny zakres 
działalności kontrolno-nadzorczej oraz prewencyj-
nej Państwowej Inspekcji Pracy. 

Duże zainteresowanie mediów towarzyszyło 
także działaniom informacyjno-prewencyjnym pro-
wadzonym m.in. w ramach kampanii unijnej „Mło-
dzi pracownicy-bezpieczny start” czy w ramach 
„Programu informacyjnego dla pracodawców dot. 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciąże-
nia psychicznego i stresu w pracy”. 

Ważnym źródłem inspiracji dla mediów stały 
się strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy, 
zawierające m.in. informacje dotyczące bieżącej 
działalności kontrolnej inspekcji pracy, wyjaśnienia 
z zakresu prawa pracy, porady dla pracowników
i pracodawców, założenia prowadzonych kampanii 
edukacyjno-prewencyjnych. 

Za szczególne zasługi w propagowaniu proble-
matyki ochrony pracy w 2006 r. Główny Inspektor 
Pracy uhonorował nagrodą 25 dziennikarzy, spo-
śród których 20 reprezentowało media lokalne,
a 5 – centralne.




