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1. Działania podejmowane w ramach realizacji zada ń długofalowych 
obejmuj ących lata 2013 – 2015. 

 
 

A. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmie sz prac ę” 

 
W ramach kampanii podejmowano działania mające na celu upowszechnianie wśród osób 

pracujących i pracowników, studentów, uczniów a także pracodawców, wiedzy o obowiązujących przepisach 
prawa pracy przy zatrudnianiu, a także specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia 
na umowy cywilno-prawne. Tematyka kampanii obejmowała także zagadnienia legalności zatrudnienia 
cudzoziemców.  

Działania podejmowane przez pracowników i inspektorów pracy polegały na dotarciu z przekazem 
kampanii do osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy, informowaniu o specyfice 
zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego oraz podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników i osób 
przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia.  

W ramach kampanii na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podjęto 
szereg efektywnych form promocji i informacji związanych z realizacją tematu.  

Kampanię zainaugurowano w kwietniu 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy szkoleniem dla 70 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- 
pomorskiego. Podczas spotkania, które miało charakter warsztatowy, uczniowie poznawali podstawy 
z zakresu prawa pracy. Przyszli pracownicy dowiedzieli się między innymi  czym różni się umowa o pracę 
od umowy cywilno-prawnej, jakie przywileje przysługują pracownikom, jakie obowiązki spoczywają 
na pracodawcy w zależności od formy zatrudnienia. Dodatkowo w holu Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy, na ogólnodostępnym monitorze, rozpoczęto emisję materiałów upowszechniających dobre 
praktyki w zakresie prawa pracy. Na bieżąco mogą się z nimi zapoznać m.in. osoby odwiedzające urząd 
w celu uzyskania porad prawnych.  

 

   
 

Inauguracja kampanii „Zanim podejmiesz pracę”.  
 

W ramach kampanii w Centrum Kongresowym Opera Nova zorganizowano konferencję  
„Mama wraca do pracy”. Ta ogólnopolska konferencja, nad którą honorowy patronat objęła Główny Inspektor 
Pracy oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, skupiła prawie 
stu zaproszonych gości, w tym pracodawców i mamy z dziećmi, rozmawiano między innymi na temat 
sytuacji kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Głosy na ten temat 
zabrali parlamentarzyści, a także przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy,  
Urzędu Miasta w Bydgoszczy a także mamy reprezentowane przez portal www.mamopracuj.pl .  
Na konferencji „Mama wraca do pracy” przedstawiono dobre praktyki stosowane przez pracodawców.  
W czasie trwania konferencji czynny był także specjalny punkt zabaw dla maluchów, które przyszły  
ze swoimi mamami. Dzieci brały udział w konkursach i animacjach przygotowanych przez studentki 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. W czasie trwania uroczystej konferencji zostały 
uruchomione zostały punkty informacyjne partnerów konferencji w tym m.in. Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Pracodawców i Przedsiębiorców, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Toruniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.  
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Konferencja pt. „Mama wraca do pracy” 
 
Spełniając cele kampanii  wielokrotnie uruchamiane były stoiska konsultacyjne Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas imprez masowych jak targi, dni otwarte, akcje organizowane 
przez ZUS, czy weekendów z Państwową Inspekcją Pracy. Takie punkty zostały zorganizowane  
m.in. podczas „Pożegnania lata” i „Babiego Lata” w Myślęcinku oraz w Centrum Handlowym Wzorcownia 
we Włocławku.  Przy stoiskach wszyscy zainteresowani uzyskali niezbędne informacje dotyczące między 
innymi prawa pracy, a w tym umów o pracę, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów czy pracy za granicą. 
Podobnie było podczas targów, zorganizowanych przez media. Punkty konsultacyjne stanęły w galeriach 
handlowych w Bydgoszczy – w „Galerii Pomorskiej” i w Toruniu w centrum Handlowym „Plaza” w ramach 
Targów Edukacja – Praca – Kariera zorganizowanych przez „Express Bydgoski” i „Nowości”. Bezpłatne 
porady dotyczące prawa pracy udzielane były również w punkcie działającym w ramach Bydgoskiego 
Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbywał się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy,  
a także podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rypinie. Odwiedzającym stosika 
przedstawiciele inspekcji udzielali porad w zakresie prawa pracy. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy wzięli także  udział w Targach Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2013,  
które odbyły się w bydgoskiej „Łuczniczce”. Podczas tej dorocznej imprezy wystawienniczej pracodawcy 
adresowali swoje oferty do absolwentów szkół i uczelni, uczniów i studentów ostatnich lat oraz osób 
bezrobotnych. Targi zorganizowało Porozumienie Biur Karier zawarte przez kujawsko-pomorskie uczelnie: 
Collegium Medicum UMK w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Gospodarki. 

Wpisując się w założenia kampanii uruchomiono specjalny punkt konsultacyjny dla odwiedzających 
II Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki organizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą. 
Przy stoisku można było uzyskać informacje dotyczące prawnej ochrony pracy, a także przepisów bhp. 
Do dyspozycji odwiedzających były także wydawnictwa dotyczące prawa pracy i przepisów bhp. Obecność 
Państwowej Inspekcji Pracy na II Międzynarodowych Otwartych Dniach Nauki była początkiem ścisłej 
współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą 
w zakresie upowszechniania wśród studentów szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa.  

 

   
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – punkt konsultacyjny 
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Inną formą działania w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę” były szkolenia. Takie szkolenie 
zorganizowano między innymi dla 60 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.  
Szkoleniu, które odbywało się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach 
Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” przyświecał jeden cel: przełamywanie barier między 
światem osób zdrowych i niepełnosprawnych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali wyposażeni  
w informacje dotyczące wspomagania osób niepełnosprawnych przez wszystkie instytucje mające  
w programach wsparcie pracowników i przyszłych pracowników wymagających szczególnej ochrony 
zdrowia. Honorowy patronat nad I Małym Festiwalem „Ty i Ja” sprawowali: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Bydgoszczy.  

W celu realizacji priorytetowych założeń kampanii organizowano również spotkania robocze 
z władzami uczelni, przedstawicielami samorządów i przedstawicielami agend rządowych w regionie 
kujawsko-pomorskim, tj. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bydgoszczy.  

W ramach kampanii uruchamiano dyżury redakcyjne, podczas których eksperci z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy Bydgoszczy „na żywo” odpowiadali na pytania czytelników zainteresowanych tematyką 
prawa pracy, a zwłaszcza form zatrudnienia, czasy pracu, wynagrodzeń. Takie dyżury odbyły się m.in. 
w redakcji „Gazety Pomorskiej” oraz w bydgoskim oddziale Telewizji Polskiej S.A. Media szeroko 
informowały o założeniach kampanii podczas inauguracji kampanii oraz w jej trakcie.  
 
 

   
 

Dyżury redakcyjne w mediach  
 

Podkreślić należy, że elementy kampanii „Zanim podejmiesz pracę” wykorzystywano podczas 
realizacji innych programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy takich jak: „Program informacyjno – 
prewencyjny w budownictwie”, „Kultura bezpieczeństwa”, „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,  
czy „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Do tego celu wykorzystano targi pracy 
organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy jak np. „Targi Pracy” w Nakle nad Notecią i „Branżowe Targi 
Pracy” zorganizowane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Upowszechnianie 
wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy realizowano wykorzystując również targi budownictwa takie jak: 
„XXXIV Targi Budownictwa w Bydgoszczy”, „II Targi Budownictwa i Inwestycji”, „Targi Budownictwa 
Od Działki Po Dom” w Toruniu, „XXI Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów 
i Kanalizacji WOD-KAN 2013” czy targi rolne „AGRO-TECH w Minikowie” oraz wystawy rolnicze i „Dożynki 
Wojewódzkie w Rypinie”. 
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B. Zarządzanie bezpiecze ństwem pracy-prewencja wypadkowa 
 
I. Informacje ogólne 

Programem objęto podmioty zatrudniające głównie od 50 do 250 pracowników. Doboru zakładów 
do programu dokonano na podstawie bazy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz własnej bazy 
danych. Zorganizowano dwa szkolenia dla 47 pracodawców, których reprezentowało 65 osób. Deklaracje 
przystąpienia do programu złożyło 26 pracodawców, a ankiety specjalistyczne po przeprowadzeniu 
samokontroli przesłało 21 pracodawców.  

 
II. Realizacja programu 
 
1. Szkolenia pracodawców i ich przedstawicieli 

Podczas dwóch szkoleń omawiano praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego jako skuteczne 
narzędzie prewencji wypadkowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń, analizy skutków 
ryzyka oraz podejmowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko zawodowe. Omówiono również 
listę kontrolną jako narzędzia do przeprowadzenia samokontroli oraz przekazano materiały pomocnicze 
w postaci broszur wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
2. Analiza ankiet specjalistycznych  

Na podstawie przesłanych ankiet specjalistycznych ustalono, że pracodawcy zatrudniali łącznie  
3 613 pracowników w tym 848 kobiet, 29 młodocianych oraz 78 niepełnosprawnych. Po dokonaniu analizy 
ankiet ustalono, że pracodawcy nadal niechętnie ujawniali nieprawidłowości i nie odpowiadali na pytania  
w części opisowej.  
Ustalono, że 10 pracodawców przesłało ankiety ujawniające nieprawidłowości i podjęte działania korygujące 
związane z: 

• ponowną oceną ryzyka zawodowego uwzględniającą między innymi zmiany w wyposażeniu 
stanowisk, zmiany organizacyjne, 

• analizą przyczyn wypadków przy pracy w badanym okresie 2010-2013 roku, 
• uzupełnieniem programów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• opracowaniem instrukcji bhp na stanowiskach pracy,  
• wprowadzeniem monitoringu w hali produkcyjnej w celu zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów bhp, 
• planowaniem zakupu nowych maszyn takich jak korowarka, pilarka poprzeczna, linia technologiczna 

do przemieszczania dłużyc drewna i wyrzynków drewna, 
• wprowadzeniem programu „misja-zero” w ramach którego przeprowadzono szkolenie dla kadry 

kierowniczej, liderów bezpieczeństwa, 
• dostosowaniem maszyny do obróbki drewna do minimalnych wymagań bhp. 

  
3. Audyty kontrolne 
 
W ramach realizacji programu przeprowadzono 12 audytów kontrolnych, podczas których ujawniono szereg 
uchybień i nieprawidłowości w zakresie zarządzania ryzykiem zawodowym, a w szczególności: 

• postępowania powypadkowego, w tym sporządzania protokołu bez udziału przedstawiciela 
pracowników, nieustalania wszystkich okoliczności co miało istotne znaczenie dla ustalenia przyczyn 
wypadku i określenia środków profilaktycznych,  

• niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego, w tym nieidentyfikowania wszystkich zagrożeń,  
a szczególnie aktywizujących wypadki,  

• braku spójności środków profilaktycznych wynikających z postępowania powypadkowego 
i wynikających z ocen ryzyka zawodowego. 

 
   W stosunku do 2012 roku zauważono wyraźną poprawę w zakresie: 

• konsultowania ocen ryzyka zawodowego z  przedstawicielem pracowników, 
• przeprowadzania udokumentowanych kontroli wewnętrznych stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• sporządzania analiz przyczyn wypadków z określeniem środków zapobiegawczych tym wypadkom.    
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4. Przykłady efektów podejmowanych działa ń przez pracodawców w wyniku samokontroli i audytów 
kontrolnych 
 
4.1 Efekty po samokontroli  
Podczas audytów kontrolnych stwierdzono, że niektórzy pracodawcy po szkoleniu w siedzibie Okręgu 
dokonywali przeglądu między innymi ocen ryzyka zawodowego, rejestru wypadków przy pracy, aktualności 
szkoleń w zakresie bhp, ważności badań lekarskich, poprawności instrukcji stanowiskowych zawierających 
wskazówki bhp. Następnie opracowywano „programy naprawcze”, w których określano harmonogram 
działań korygujących i zapobiegawczych.  
 
W wyniku tych działań: 
 

• przeprowadzono kontrolę warunków pracy na stanowiskach, na których miały miejsce wypadki  
przy pracy i usunięto stwierdzone nieprawidłowości ( między innymi: oznakowano miejsca 
niebezpieczne, wyłączniki elektryczne, udrożniono kanały wentylacyjne, uzupełniono apteczki 
pierwszej pomocy), 

• dokonano analizy wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących 
na stanowiskach i zlecono wykonanie pomiarów na stanowiskach, na których były one nieaktualne, 

• uzupełniono programy szkoleń z zakresu bhp dla poszczególnych stanowisk o nowe istotne 
elementy związane z występowaniem wypadków przy pracy, wprowadzonych technologii, maszyn, 

• przeprowadzono dodatkowe instruktaże stanowiskowe dla pracowników z działów, na których miały 
miejsce wypadki przy pracy,  

• dokonano ponownej oceny ryzyka zawodowego po zastosowaniu środków profilaktycznych 
i zapoznano  z nimi pracowników. 

 
W zakładzie produkującym narzędzia przeprowadzono samokontrole i stwierdzono, że niektóre maszyny  
do obróbki metali nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca podjął działania i dodatkowo zatrudnił specjalistę ds. eksploatacji maszyn z zadaniem 
doprowadzenia stanu maszyn do zgodności z prawem. Ustalono, że pracodawca przeniósł 140 maszyn 
i urządzeń z 250 eksploatowanych w poprzedniej siedzibie zakładu. Maszyny wyprodukowane były przed 
rokiem 1984 zostały zamontowane w nowej hali produkcyjnej o wysokości 8 m i powierzchni 2700 m2. 
Niektóre maszyny  nie zostały jeszcze podłączone do zasilania prądem z uwagi na brak obłożenia 
produkcyjnego. Obecnie pracodawca zatrudnia 34 pracowników przy produkcji, w tym 24 przy obsłudze 
maszyn i urządzeń produkcyjnych.  
W wyniku przeglądu maszyn wyposażono je w wymagane urządzenia ochronne – na fot. nr 1 i 2 
przedstawiono przykładowe rozwiązania zabezpieczenia osłonami stref niebezpiecznych. 
 
 

 
                                                     Fot. nr 1.                                                                                                          Fot. nr 2. 
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4.2 Efekty po audytach kontrolnych – przykłady 
 
Pomimo podejmowanych działań przez pracodawców po przeprowadzeniu samokontroli inspektorzy pracy 
stwierdzali nieprawidłowości, które w prawie 80% przypadków były usuwane jeszcze podczas trwania 
audytów. 
 
 

• w hali odlewni metali nieżelaznych zorganizowano prowizoryczne stanowisko, na którym operator 
maszyny odlewniczej wykonywał – w wymuszonej pozycji ciała – czynności oddzielania odlewów 
od układów wlewowych siedząc na prowizorycznym siedzisku składającym się z pojemnika 
o wysokości 35 cm i gąbki (fot. nr 3). W trakcie kontroli wyposażono stanowisko pracy 
w odpowiednie siedzisko i ustawiono pojemnik z odlewami na stole roboczym (fot. nr 4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
                                  
 

    Fot. nr  3.                                                                                             Fot. nr 4. 

 
 

• w hali produkcyjnej zakładu branży metalowej nie zabezpieczono elementów konstrukcji stalowej hali 
i regału magazynowego w ciągach komunikacyjnych, po których poruszały się wózki widłowe  
(fot. nr 5). W trakcie kontroli zabezpieczono konstrukcje hali specjalnymi odbojnicami i oznakowano 
je barwami bezpieczeństwa (fot. nr 6). 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
                                           Fot. nr 5.                                                                                        Fot. na 6. 
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• w warsztacie mechanicznym zakładu usług miejskich stwierdzono zastawioną rozdzielnicę 
elektryczną pojemnikami, krzesłem, płytami, siatką oraz brak znaków bezpieczeństwa i zniszczone 
powłoki malarskie (fot. nr 7). W trakcie kontroli uporządkowano warsztat, odnowiono powłoki 
malarskie i wyposażono w znaki bezpieczeństwa (fot. nr 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                                
 

 
              Fot. nr 7.                                                                                           Fot. nr 8. 

 
 

• podczas audytu kontrolnego w fabryce narzędzi poddano wyrywkowej kontroli  maszyny do obróbki 
plastycznej i stwierdzono, że: 

o dwie cechownice nie zabezpieczono pełnymi osłonami przekładni pasowych  
oraz niebezpiecznej strefy pracy tłocznika do cechowania (fot. nr 9). W toku kontroli 
wyposażono cechownice w pełne osłony przekładni pasowych od wewnątrz  
oraz zabezpieczono strefę pracy tłocznika typu otwartego (fot. nr 10), 

 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

               Fot. nr 9.                                                                             Fot. nr 10. 
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o prasa cierna nie została wyposażona w pełne osłony strefy pracy od „tyłu prasy”  
oraz osłony strefy pracy tłocznika (fot. nr 11). W toku kontroli zabezpieczono pełną osłoną strefę 
pracy prasy (fot. nr 12). 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
          
 
      Fot. nr 11.                                                                                  Fot. nr 12. 

 
W wyniku realizacji środków prawnych, w tym dotyczących ponownej oceny maszyn w zakresie spełniania 
minimalnych wymagań bhp pracodawca wyposażył w wymagane urządzenia ochronne maszyny,  
które nie były eksploatowane podczas kontroli, a które były używane sporadycznie do czego pracodawca 
się przyznał. 
 
5. Podsumowanie 

Inspektorzy pracy podczas audytów wskazywali na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie 
zabezpieczenia urządzeniami ochronnymi wirujących części maszyn czy też organizowania stanowisk pracy 
zgodnie z przepisami bhp i ergonomii. Pracodawcom odpowiadał sposób przeprowadzania audytów 
kontrolnych, a przede wszystkim pomoc merytoryczna udzielana przez inspektorów pracy.  

W ramach realizacji wniosku z ubiegłego roku i dodatkowych działań prewencyjnych w Okręgu 
zorganizowano warsztaty i zaproszono 25 pracodawców wraz ze służbami bhp i przedstawicielami 
pracowników zakładów, u których zarejestrowano wypadki śmiertelne, ciężkie w pierwszym półroczu 2013 
roku. Podczas warsztatów omawiano wymagania dotyczące badania wypadów w aspekcie oceny ryzyka 
zawodowego, a przede wszystkim w zakresie identyfikacji zagrożeń aktywizujących wypadki  
i spójności środków profilaktycznych podjętych w wyniku postępowania powypadkowego oraz oceny ryzyka 
zawodowego. Niestety z zaproszenia  skorzystało zaledwie 10 osób reprezentujących 9 pracodawców  
co świadczy o braku zainteresowania ze strony pracodawców, u których zarejestrowano wypadki śmiertelne  
i ciężkie.  
 
6. Wnioski 

1. W wyniku prowadzonego od kilku lat programu prewencyjnego zauważono wyraźną poprawę 
w zakresie: 

o konsultowania ocen ryzyka zawodowego z  przedstawicielem pracowników, 
o sporządzania analiz przyczyn wypadków z określeniem środków zapobiegawczych 

tym wypadkom, 
o przeprowadzania udokumentowanych kontroli wewnętrznych stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2. Planowane jest w roku 2014 prowadzenie cyklicznych (co najmniej dwóch w ciągu roku) warsztatów 
dla pracodawców u których zarejestrowano wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe w danym roku 
kalendarzowym. Celem warsztatów byłoby przedstawienie analizy stwierdzonych nieprawidłowości 
w czasie badań wypadków przy pracy przez inspektorów pracy. Dla zaproszonych członków 
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zespołów powypadkowych (służby bhp i przedstawicieli pracowników), tych pracodawców 
przeprowadzenie ćwiczeń z uwzględnieniem najczęściej występujących czynników aktywizujących  
te wypadki w aspekcie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.  

C. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpiecze ństwo pracy zale ży od Ciebie”. 

I. Informacje ogólne 

Kampanię informacyjno-prewencyjną realizowano poprzez zorganizowane dwie konferencje,  
1 seminarium, 20 szkoleń dla pracodawców i pracowników oraz społecznych inspektorów pracy. 
Łącznie w zorganizowanych zdarzeniach wzięło udział 472 osób. Ponadto zorganizowano siedem 
punktów informacyjnych podczas odbywających się targów. Informacje o celu kampanii 
zamieszczono w 27 publikacjach w mediach lokalnych.  

 
 
II. Realizacja kampanii 
 

1. Konferencje 
1) Konferencja „Zarz ądzanie bezpiecze ństwem pracy ze szczególnym uwzgl ędnieniem 

działań ponadstandardowych, w tym zwłaszcza efektywnego sz kolenia w dziedzinie 
bezpiecze ństwa i higieny pracy” 
 

W dniu 12.11.2013 roku na terenie zakładu Unilever w Bydgoszczy zorganizowano 
konferencję, w której uczestniczyło 30 osób reprezentujących koncerny paliwowe, branżę 
chemiczną, spożywczą oraz przemysł. Wystąpili przedstawiciele zakładów z regionu,  w tym Mondi 
Świecie S.A., Cementownia Kujawy Grupy Lafarge Cement S.A., Unilever Polska S.A. Oddział 
Detergentów i Kosmetyków w Bydgoszczy, CCP Toruń Pacyfic spółka z o.o. w Toruniu oraz PKN 
Orlen S.A. w Płocku. 

W drugiej części konferencji głos zabrał dyrektor ds. Rozwoju Rynku Europa Centralna 
DuPont Sustainable Solution, który zaprezentował programy i warsztaty szkoleniowe dotyczące 
bezpieczeństwa, a w szczególności podnoszenia kultury bezpieczeństwa, oferowane przez firmy 
redukujące zdarzenia wypadkowe. Następnie doświadczeniami dotyczącymi szkoleń i warsztatów 
związanych z pracami na wysokości podzielił się dyrektor handlowy firmy Rock Master International. 
Ponadto uczestnicy konferencji mogli zobaczyć jak w praktyce stosowane są najwyższe standardy 
bezpieczeństwa właśnie na terenie Unilever Polska S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków  
w Bydgoszczy – zaproszeni goście zwiedzili zakład.  
Konferencja była kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2009 roku w Mondi Świecie.  
Jej celem była wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami w zakresie systemowego zarządzania 
bezpieczeństwem pracy. Do udziału w konferencji zapraszani byli nie tylko przedstawiciele,  
którzy wdrożyli takie systemy, ale również przedstawiciele zakładów, w których nie funkcjonują 
jeszcze certyfikowane systemy bezpieczeństwa.  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencja w Mondi Świecie 
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2) XV Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pracuj ących”  
 
W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w dniu 9 kwietnia 2013 roku zorganizowano 

jubileuszową konferencję wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskim 
Towarzystwem Medycyny Pracy oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. 
Udział wzięło około 50 osób, w tym przedstawiciele: Senatu RP, organów nadzoru nad warunkami pracy, 
medycyny pracy, nauki. 

Na konferencji przedstawiono referaty związane ze skutkami niewłaściwych warunków pracy, 
a także działaniami prewencyjnymi wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego: 

• „analiza chorób zawodowych zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko- pomorskiego 
w 2012 roku”- przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy, 

• nowotwory złośliwe u pracowników zakładów obróbki drewna, postępowanie o uznanie choroby 
zawodowej oraz wątpliwości przy ich orzekaniu – przedstawiciele WOMP w Bydgoszczy, 

• „oświetlenie stanowisk pracy w aspekcie oceny ryzyka zawodowego” – przedstawiciel OIP 
w Bydgoszczy. 

Udział w konferencji wzięli zaproszeni goście, w tym senator Jan Rulewski, prof. dr hab. Kornelia 
Kędziora-Kornatowska  – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. 
Dyskutowano na temat chorób zawodowych pracowników, a także niediagnozowaniu chorób 
zawodowych u osób świadczących pracę w ramach samozatrudnienia. Ponadto wskazywano 
na prewencyjną rolę oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 
 
 

 
XV Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pracujących” 

 
 
2. Warsztaty „Prewencja wypadkowa” 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy przeprowadzono analizę przyczyn wypadków przy pracy 

oraz chorób zawodowych zarejestrowanych w okresie 2010-2012 oraz wypadków przy pracy  
w I półroczu 2013 roku, która wykazała niezadowalającą wiedzę i umiejętności zespołów 
powypadkowych jak i pracodawców w zakresie prawidłowości postępowania i wskazywania 
wniosków profilaktycznych eliminujących lub ograniczających zagrożenia. Ponadto stwierdzono brak 
spójności wniosków profilaktycznych wynikających z postępowania powypadkowego i środków 
korygujących lub zapobiegawczych, wynikających z oceny ryzyka zawodowego. 

Jednym z wniosków wynikających z analizy było wskazanie na potrzebę przeprowadzenia 
szkoleń dla członków zespołów powypadkowych i pracodawców. W dniu 2.10.2013 roku 
zorganizowano warsztaty „Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego” dla pracodawców   
u których zarejestrowano śmiertelne i ciężkie wypadki zgłoszone w I półroczu 2013 roku.  
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W spotkaniu udział wzięło 11 osób.  Podczas warsztatów omówiono procedury badania wypadków  
przy pracy i najczęściej popełniane błędy przez zespoły powypadkowe ze wskazaniem dobrych 
praktyk. Przedstawiono rolę oceny ryzyka zawodowego jako „lekarstwo” na ograniczenie ilości 
wypadków przy pracy na podstawie doświadczeń w zakładach pracy.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty „Prewencja wypadkowa” 
 
 

1. Szkolenia 
 
1) I Mały Festiwal „Ty i Ja” 

W ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja” oraz kampanii 
Państwowej Inspekcji Pracy "Bezpieczeństwo zależy od Ciebie" zorganizowano w dniu 
5 września szkolenie w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy, w której wzięło udział  
75 osób w tym 60 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Celem spotkania było przełamywanie barier między światem osób 
zdrowych i niepełnosprawnych. 
 W czasie szkolenia zaprezentowano działania podejmowane przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w zakresie wspomagania osób niepełnosprawnych. 
Przedstawiciel OIP omówił obowiązujące wymagania prawne zobowiązujące pracodawców  
do zapewnienia pracownikom niepełnosprawnym szczególnej ochrony życia i zdrowia.  
Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych  
przedstawił szereg działań podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a także omówił sposoby wspierania zakładów aktywności zawodowej 
i rodzaje pomocy udzielanej niepełnosprawnym pracownikom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mały Festiwal „Ty i Ja” 
 
Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprezentowali katalog wymogów 
stawianych pracodawcom ale też przywilejów przysługującym osobom z niepełnosprawnością.  
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W godzinach popołudniowych, w kinie „Helios” w Bydgoszczy odbyła się uroczysta część 
festiwalowa i projekcja filmów. Uczestnicy uroczystości obejrzeli takie filmy jak: „Ołówek”, „Cyrk 
motyli”, „Metra nad ziemią”, „Droga do zrozumienia”, które prezentowały sylwetki osób 
niepełnosprawnych odnajdujących sens życia i odzyskujących wiarę w życie. Projekcje 
przeplatane były prelekcjami na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin  
we współczesnym świecie.  

Podczas uroczystości Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy 
odebrała specjalne podziękowanie za współpracę przy organizacji Festiwalu. Wręczyła 
je dyrektor Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy, która była organizatorem I Małego Festiwalowi 
„Ty i Ja” w ramach Europejskiego Festiwalu Integracja „Ty i Ja” w Koszalinie.  

Honorowy Patronat nad I Małym Festiwalem „Ty i Ja” sprawowali: Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent 
Bydgoszczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mały Festiwal „Ty i Ja” 
 
 

2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
W 2013 roku odbyły się dwa szkolenia z udziałem 24 członków stowarzyszenia, podczas 

których omawiano zagadnienia związane z postępowaniem powypadkowym oraz roli oceny 
ryzyka zawodowego w ograniczaniu zagrożeń jak i skutków w postaci wypadków przy pracy. 
Jednocześnie przedstawiciele OIP zachęcali do inspirowania pracodawców do podwyższania 
standardów bhp szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach oraz do udziału w programach 
prewencyjnych. Pod koniec 2013 roku dwóch członków stowarzyszenia zaktywizowało 
pracodawców do udziału w programie prewencyjnym w budownictwie i konkursu „Buduj 
bezpiecznie”.  

 
3) Szkolenia związane z realizacją programów prewencyjnych 

W ramach prowadzonych programów prewencyjnych, które promowały wdrażanie 
podwyższonych standardów bhp a szczególnie przygotowania pracowników do pracy 
i budowania kultury bezpiecznej pracy,   przeprowadzono  15 szkoleń, w których uczestniczyło 
179 pracodawców. Z zaproszeń najchętniej korzystali pracodawcy zaproszeni  
do programu „prewencja wypadkowa” oraz konkursu „Zdobądź dyplom”. Najmniejsze 
zainteresowanie stwierdzono wśród pracodawców prowadzących działalność w budownictwie.  
Po przeprowadzeniu audytów  kontrolnych wydano  zaświadczenia o ukończeniu programów  
96 pracodawcom. 

 
4) Szkolenia społecznych inspektorów pracy 

Przeprowadzono 11 szkoleń, w których uczestniczyło 227 zakładowych i oddziałowych 
społecznych inspektorów pracy uczestniczących w zespołach powypadkowych. Tematyka 
szkoleń była związana z postępowaniem powypadkowym ze szczególnym uwzględnieniem 
ustalania wszystkich okoliczności i przyczyn oraz wskazywania środków profilaktycznych 
zapobiegających wypadkom.  Wskazywano na przyczyny ludzkie, które wynikają 
z nieprawidłowego lub samowolnego zachowania pracownika w procesie pracy. 

 
2. Współpraca z instytucjami 

 
W zakresie promowania zdrowia pracujących i programów prewencyjnych w tym kampanii 

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy  
z dziekanem Wydziału Nauki o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. 
Przedstawiono założenia do strategii Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz główną zasadę strategii „prewencja wypadkowa przed rehabilitacją zdrowotną”.  
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Pani prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska wyraziła zadowolenie z możliwości prowadzenia 
wspólnych działań na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia pracujących oraz zobowiązała  
się do przedstawienia rektorowi propozycji utworzenia stałego zespołu ds. współpracy z Państwową 
Inspekcją Pracy. 

 

 
 

Spotkanie w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 
 

W dniu 15 kwietnia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z 62 pracodawcami będącymi jednocześnie członkami komisji 
egzaminacyjnych. Ponadto odbyły się dwa spotkania w Toruniu i Włocławku, w których uczestniczyło  
20 pracodawców. Przedstawiciel OIP inspirował pracodawców do wdrażania podwyższonych 
standardów w dziedzinie bhp oraz zachęcał do udziału w programach prewencyjnych w tym:   

• „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy-prewencja wypadkowa”, 
• Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie, 
• Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez użytkowane 

maszyny i urządzenia do obróbki drewna”, 
• Program „Zdobądź dyplom”. 

 

XXXI Targi Budownictwa i Instalacji GRYF– BUD 
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3. Punkty informacyjne 
 

Zorganizowano 7 stoisk i punktów informacyjnych w czasie imprez masowych. Pracownicy OIP udzielali 
porad technicznych podczas między innymi: 

• III Majowej Konferencji Naukowo- Technicznej dotyczącej spawalnictwa w Bydgoszczy, 
• XXI Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 

w Bydgoszczy, 
• Targów pracy na uczelniach województwa kujawsko-pomorskiego, 
• Targów Gryf –Bud w Bydgoszczy,  
• II Targów Budownictwa i Instalacji w Bydgoszcz. 

 
 

4. Podsumowanie 
Podejmowano szereg działań mających na celu zmianę postaw i podnoszących poziom 

kultury bezpieczeństwa. Propagowano dobre praktyki i wskazywano na koszty jak i korzyści płynące 
z wdrożonych podwyższonych standardów bezpieczeństwa pracy. Idee bezpiecznych zachowań 
propagowano wśród pracodawców i pracowników jak również młodzieży np. na targach pracy. 
Informacje o celu kampanii  zamieszczono w 27 publikacjach w mediach lokalnych. Odbiorcy 
pozytywnie wyrażali się o kampanii informacyjnej  realizowanej w mediach centralnych. W czasie 
realizacji kampanii wykorzystano ponad 1200 egzemplarzy wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy 
w tym:  

• ABC BHP, 
• Środki ochrony narządu słuchu, 
• Środki ochrony układu oddechowego, 
• Czynniki chemiczne, 
• Maszyny do obróbki drewna, 
• Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. 

 
III. Wnioski 

W pierwszym roku kampanii  przewidzianej na okres 2013-2015 zrealizowano cele 
informacyjne jak również popularyzatorskie. Na podstawie doświadczeń zdobytych w 2013 roku 
Okręgowy Inspektorat Pracy zgłosił do realizacji  w 2014 roku zadanie własne dotyczące prewencji 
wypadkowej mającej na celu ograniczanie zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy,  
w których zarejestrowano wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe. Na szkolenia będą zapraszani 
pracodawcy i członkowie zespołów powypadkowych badający wypadki, które były zarejestrowane  
od IV kwartału 2013 roku. Na szkoleniach będą przedstawiane wnioski z analiz wypadków  
przy pracy oraz dobre praktyki ograniczające zagrożenia w wyniku wdrażania systemowe 
zarzadzania ryzykiem zawodowym. 
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D. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym 

 
             Najważniejsze działania realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w kwestiach ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym to doradztwo techniczne, promocja bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania 
pracy przez rolników oraz działania edukacyjne, kierowane do całej społeczności wiejskiej. 

  W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, pracownicy PIP wizytowali miejsca prac polowych 
i gospodarstwa rolników indywidualnych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono blisko 200 wizytacji 
podczas wiosennych i żniwnych prac polowych oraz w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dokonano 
przeglądu stanu technicznego blisko 200 ciągników, ponad 150 przyczep rolniczych, 83 kombajnów  
oraz 440 innych maszyn i urządzeń rolniczych (w tym siewników, opryskiwaczy polowych, kosiarek 
rotacyjnych, pras do słomy, rozrzutników obornika oraz pilarek tarczowych).  

            Poza wizytacjami prac polowych pracownicy OIP przeprowadzali ocenę stanu technicznego 
i bezpieczeństwa użytkowania budynków inwentarskich, obejść i wyposażenia gospodarstw. Najczęściej 
występujące zaniedbania to: brak wydzielonego i zabezpieczonego przed dziećmi miejsca 
na przechowywanie środków ochrony roślin – 30 przypadków, brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 
– 30 przypadków, niewłaściwe przechowywanie maszyn – 26 przypadków, użytkowanie drabin stanowiących 
zagrożenie – 50 przypadków, brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych  
oraz otworów w ziemi, szamb i studni – 60 przypadków. 

 

            
Forum wymiany informacji oraz współpracy stanowiły organizowane spotkania reaktywowanej Komisji  
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Głównym  
jej celem jest inicjowanie przedsięwzięć i formułowanie wniosków w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym oraz organizowanie współpracy zainteresowanych tą problematyką organów, urzędów, 
instytucji, stowarzyszeń i organizacji. W bieżącym roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy odbyły się 3 spotkania Komisji, w których brali udział członkowie oraz zaproszeni goście.  
Do współpracy zaproszono przedstawicieli takich instytucji jak Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja 
Rynku Rolnego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku ze zmianami strukturalnymi w rolnictwie 
i tworzeniem się spółek rolniczych skupiających rolników ubezpieczających się tym samym w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych a nie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
Ponadto jedno posiedzenie Komisji poświęcono nauczaniu o bezpieczeństwie i higienie pracy uczniów szkół 
rolniczych. W tym celu zaproszono dyrektorów szkół rolniczych województwa kujawsko – pomorskiego, 
z których 11 wzięło udział w posiedzeniu. Członkom Rady i Gościom przedstawiono prezentację 
multimedialną obrazującą stan zagrożeń na wsi i zachorowalności na choroby zawodowe oraz stan prawny 
dotyczący nauczania bhp w szkołach. Podczas posiedzenia wymieniono doświadczenia i omówiono 
stosowane praktyki w procesie kształcenia uczniów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 
          
         Priorytetem były działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży wiejskiej, uwzględniające 
grupy wiekowe. Polegały one na organizacji wykładów, prelekcji, pogadanek, konkursów wiedzy  
oraz konkursów plastycznych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych pogadanki odbywały się w szkołach 
– w trakcie roku szkolnego, ale również w czasie wolnym od szkoły, podczas zimowisk, kolonii, obozów 
organizowanych przez ZHP w ramach Nieobozowej Akcji Letniej.:  
• 8 szkoleń dla  253 uczniów szkół rolniczych i średnich,  
• 10  prelekcji dla 341 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
• 18 prelekcji dla  młodzieży i dzieci przebywających na koloniach i półkoloniach (276 uczestników), 
• 4 prelekcje dla 110 dzieci na obozach ZHP i w hufcach, 
• 16 konkursów plastycznych dla 423 uczniów gminnych szkół podstawowych,  
• 3 konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży podczas prelekcji i szkoleń (32 uczestników), 
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• 2 konkursy wiedzy dla uczniów szkół średnich i rolniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
(58 uczestników). 
          

Kolejnym działaniem prewencyjnym w ramach kampanii były szkolenia adresowane do rolników 
w zakresie stosowania zasad bhp w pracy związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Wskazywano  
na prace szczególnie niebezpieczne skutkujące największą liczbą wypadków oraz zachęcano do stosowania 
dobrych praktyk. Poważnym zagrożeniem dla zdrowia rolników i ich rodzin występującym niemal w każdym 
gospodarstwie są włókna azbestowe będące składnikiem pokryć dachowych starych obiektów budowlanych. 
Wciąż niewielka jest wiedza rolników na temat podstawowych zasad ochrony przed wchłanianiem włókien 
azbestowych podczas remontu lub wymiany dachów, stąd też pracownicy OIP na wszystkich szkoleniach 
z rolnikami poruszali temat „Jak bezpiecznie postępować z Azbestem”. Przeprowadzono 12 szkoleń bhp  
dla blisko 300 rolników indywidualnych, 2 szkolenia  rolników prowadzących praktyczną naukę zawodu  
(37 uczestników) oraz przygotowano 6 punktów informacyjno-doradczych na masowych imprezach 
rolniczych. 
 

      
Spotkania z dziećmi w świetlicach wiejskich 

 
W ramach kampanii współpracowano z lokalnymi i branżowymi mediami. Wspólnie z oddziałem TVP 
w Bydgoszczy w ramach realizacji programu AGRO-region, przeprowadzono spotkanie w świetlicy wiejskiej 
w trakcie wakacji letnich. Reportaż przedstawiał materiał z pogadanki i konkursu zorganizowanego  
dla najmłodszych. W czasie nagrania udzielono wywiadu na temat kampanii informacyjno-promocyjnej 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” oraz omówiono zagrożenia wynikające z udziału 
dzieci w pracach żniwnych. W ramach spotkania skorzystano z możliwości pokazania dzieciom zagrożeń 
wynikających z przebywania w obrębie pracujących maszyn rolniczych. Poinstruowano młodych słuchaczy 
gdzie nie powinni przebywać a gdzie bezwzględnie nie wolno wchodzić i wkładać rąk. Ponadto działania 
prewencyjne były omawiane  na antenie stacji radiowych: TOK FM, Złote Przeboje, Blue FM. 
       W województwie kujawsko – pomorskim obserwujemy malejącą ilość wypadków przy pracy w rolnictwie. 
Niestety liczba wypadków śmiertelnych jest nadal wysoka. Konieczne jest więc dalsze podejmowanie 
i poszerzenie zakresu współpracy z mediami. Należy podkreślić fakt, iż dyrektorzy szkół, do których 
docierano w poprzednich latach nawiązują z nami kontakt z prośbą o ponowne spotkanie w ich placówkach. 
Istotnym jest, iż w tym roku podczas wizytacji prac polowych na terenie naszego województwa  
nie odnotowano wypadku z udziałem dzieci, co może świadczyć o pozytywnych efektach prowadzonych 
pogadanek i prelekcji przekazywanych dzieciom jak i rodzicom. 
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E. Działania informacyjno-prewencyjne dotycz ące zagro żeń związanych z nanomateriałami”. 

 
Działania informacyjno-prewencyjne, dotyczące zagrożeń związanych z nanomateriałami rozpoczęte 

zostały w OIP Bydgoszcz na początku roku, a  dokonane rozpoznanie  z wykorzystaniem internetu pozwoliło 
na uzupełnienie, pierwotnie skromnej,  wiedzy na temat nanotechnologii. Rozpoznanie nie zaowocowało 
wykryciem na terenie działania Okręgu chociażby jednego zakładu, w którym nanomateriały wykorzystywane 
są w produkcji lub są wytwarzane. Żadnej wiedzy na temat takich zakładów nie posiadali również pytani  
o to, znani inspektorom pracy, pracownicy służby bhp. 

W tej sytuacji działania informacyjno-prewencyjne w celu upowszechnienia wśród pracodawców, 
przedsiębiorców, pracowników i służb zajmujących się bezpieczeństwem pracy nie mogły objąć dużej liczby 
podmiotów. 

Koordynator tematu i inspektorzy pracy, którzy w przyszłości mogą w Okręgu realizować kontrole 
tematyczne w zakresie nanotechnologii uczestniczyli w zorganizowanych przez Główny Inspektorat Pracy 
tematycznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w Katowicach i OS PIP we Wrocławiu. Podczas tych 
spotkań inspektorzy pogłębili własną wiedzę o nanomateriałach oraz wymieniali informacje,  
poglądy i doświadczenia z uczestnikami, a także wykładowcami z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, 
Instytutu Medycyny Pracy, Biura do Spraw Substancji Chemicznych, Fundacji Nanonet, Instytutu Chemii 
Przemysłowej. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się w praktyce z technologią produkcji 
nanomateriałów w firmie „Dynamax" w Alwerni.  

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy na spotkaniu  z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Bydgoszczy nawiązał współpracę w zakresie powiadamiania się o ewentualnych zagrożeniach 
powodowanych przez nanomateriały w nadzorowanych zakładach. Odpowiednie zapisy w tym zakresie 
znalazły się w projekcie aktualizowanego porozumienia Okręgowego Inspektora Pracy z Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Od połowy września br. działania prewencyjne polegały głównie na rozdawaniu w siedzibach OIP 
oraz w Oddziałach w Toruniu i Włocławku zainteresowanym przedsiębiorcom i pracownikom służby bhp 
nowej broszury  autorstwa Tomasza Grausz  „Nanomateriały”.  

Zorganizowano jedno seminarium „Nanomateriały a bezpieczeństwo pracy”, które odbyło się w dniu 
19.11.2013 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Na seminarium 
zaproszono 14 przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i 2 członków zarządu Stowarzyszenia Ochrony Pracy 
Oddział w Toruniu, którzy wcześniej wyrażali zainteresowanie pogłębieniem wiedzy o zagrożeniach  
przy stosowaniu nanomateriałów. W seminarium wzięły udział 22 osoby: zaproszony wykładowca  
z zewnątrz, 11 inspektorów pracy z OIP,  przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Pracy, 5 pracowników 
służby bhp i 3 technologów z 5 zaproszonych zakładów (produkcja wyrobów z gumy – 1, materiałów 
opatrunkowych – 2, produktów z tłuszczów roślinnych – 1, chemii budowlanej – 1). 
Podczas seminarium opracowane tematyczne własne prezentacje wygłosili: profesor Zenon Pawlak, 
specjalista w tematyce nanotechnologii (m.in. Tribochemistry Consulting, Salt Lake CITY, USA)  
oraz nadinspektor – koordynator tematu w OIP Bydgoszcz. 
 

    
Szkolenie z zakresu nanotechnologii 

 
W ramach prezentacji przedstawiono m.in. opracowaną w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy –  

jedną z uproszczonych metod szacowania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanomateriały 
w środowisku pracy, a także podstawowe wymogi bezpieczeństwa  przy ich stosowaniu. 
Seminarium zostało pozytywnie odebrane przez uczestników. 
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2. Działania podejmowane w ramach realizacji zada ń ujętych  
w planie rocznym 

 
A. „Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie ” 
 
I. Informacje ogólne 
 

W roku 2013 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono liczne działania  
w ramach programu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie. Głównym celem tego programu  
jest popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy głównie w małych firmach wykonujących 
roboty rozbiórkowe, instalacyjne lub wykończeniowe. Celem kampanii jest także zwiększenie świadomości 
uczestników w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego z wykonywaniem prac 
budowlanych. Do programu przystąpiło 50 pracodawców, którzy złożyli pisemne deklaracje, natomiast 
23 firmy budowlane otrzymały zaświadczenia o ukończeniu programu po przeprowadzonych audytach 
kontrolnych. 
 
Działania prewencyjne w budownictwie obejmowały trzy główne kierunki: 

1) program informacyjno-prewencyjny w budownictwie; 
2) konkurs promujący pożądane postawy w zakresie ochrony pracy – „Buduj bezpiecznie”; 
3) pozostałe działania prewencyjne realizowane w Okręgu, w obszarze szeroko pojętego 

bezpieczeństwa pracy na budowach. 
 
Dla pełnego obrazu działań prewencyjnych podejmowanych w Okręgu należy wymienione powyżej 

działania rozpatrywać łącznie, ponieważ czynności prewencyjne i kontrolne w tych obszarach często  
prowadzono równolegle.  

  
II. Pozyskiwanie pracodawców do programu i szkole ń 

 
Działania podejmowane przez OIP w Bydgoszczy w celu poprawy warunków pracy  

w przedsiębiorstwach budowlanych obejmowały m.in. szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców –  
w szczególności tych rozpoczynających dopiero swoją działalność w branży budowlanej. Szkolenia dotyczyły 
m.in. prawidłowego przygotowania pracowników do pracy, stosowania właściwych środków ochrony  
oraz skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp. Realizacja programu informacyjno-
prewencyjnego w budownictwie obejmowała także wsparcie merytoryczne i pomoc doradczą dla małych firm  
z branży budowlanej, które złożyły deklarację przystąpienia do programu i chęć podjęcia działań na rzecz 
dostosowania warunków pracy do wymagań prawa pracy. Podjęto również liczne działania na rzecz 
weryfikacji wyników działań podejmowanych przez pracodawców. Czynności te odbywały się głównie  
w formie audytów kontrolnych, a w przypadku pozytywnej oceny inspektora pracy, wydano pracodawcom  
zaświadczenie o ukończeniu programu.  

 
 

 
 

Szkolenie w ramach programu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie. 
 

Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie swoimi działaniami obejmował także kampanię 
informacyjną, która dotyczyła współpracy z partnerami społecznymi, organami nadzoru budowlanego, 
instytucjami upowszechniającymi problematykę bhp, producentami środków ochrony indywidualnej  
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i zbiorowej, a także generalnymi wykonawcami i tzw. nadzorem inwestorskim w zakresie planowania bhp. 
Współpracowano także z organami nadzoru nad bezpieczeństwem pracy w budownictwie. Podejmowano 
również liczne działania na rzecz popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie pracy na terenie budowy.  

W ramach realizacji programu informacyjno-prewencyjnego, Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Bydgoszczy nawiązał m.in. współpracę z firmą SKANSKA i zorganizował trzy szkolenia poświęcone 
bezpieczeństwu pracy w budownictwie. W szkoleniach brali dodatkowo udział przedstawiciele i pracownicy 
firm współpracujących przy realizacji poszczególnych inwestycji. W celu zrealizowania założeń programu 
informacyjno-prewencyjnego w budownictwie zaproszono do udziału w nim 134 pracodawców z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po roku 2011 r.  
Łącznie zorganizowano 14 szkoleń między innymi w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu, 
w których uczestniczyły 172 osoby w tym 34 pracodawców, którzy przystąpili do programu. 

Ze względu na mniejsze od oczekiwanego zainteresowania ze strony podmiotów gospodarczych 
z branży budowlanej, udziałem w programie prewencyjnym, inspektorzy pracy starali się osobiście 
przekonać pracodawców do udziału w programie. W wyniku ich zaangażowania, deklarację udziału 
w programie złożyło 16 podmiotów. Ostatecznie, do programu przystąpiło 50 pracodawców , którzy złożyli 
deklaracje na piśmie. 

 
III. Audyty kontrolne 
 

Audyty kontrolne przeprowadzono w 31 firmach budowlanych. Program prewencyjny ukończyły 
pozytywnie 23 firmy budowlane. Negatywnie zostało ocenionych przez inspektorów pracy 10 firm 
budowlanych. Z programu zrezygnowało 15 firm budowlanych (rezygnacje zostały złożone na piśmie, 
najczęściej bez podania przyczyny) i z jedną firmą inspektor pracy nie mógł się skontaktować (pracodawca, 
którego siedziba mieściła się w jego mieszkaniu prywatnym, nie odbierał telefonów), co uniemożliwiło 
przeprowadzenie audytu. W okresie trwania programu prewencyjnego 2 firmy budowlane zakończyły 
działalność gospodarczą.  

W kontrolowanych firmach zatrudnionych było 614 pracujących, w tym 576 w ramach stosunku pracy 
z czego 91 stanowili młodociani. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 74 decyzje,  
w tym 25 na piśmie i 49 ustne. Wydane decyzje dotyczyły 292 pracowników. Ponadto wydano 5 poleceń 
i skierowano do pracodawców ogółem 5 wystąpień, które zawierały 14 wniosków. Wobec pracodawców 
biorących udział w programie prewencyjnym inspektorzy pracy zastosowali ogółem 3 środki wychowawcze, 
które dotyczyły 7 wykroczeń. Udzielono pracodawcom 125 porad technicznych i 53 porady prawne 
w zakresie kontrolowanych zagadnień. Większość wydanych decyzji nakazowych dotyczyła firm 
budowlanych, których audyt zakończył się wynikiem negatywnym. Największa ilość decyzji dotyczyła 
nieprawidłowości w organizacji stanowisk i procesów pracy, w tym niezgodnych z przepisami dojść 
do miejsca wykonywania pracy. Inne nieprawidłowości były związane z przygotowaniem pracowników 
do pracy, brakiem szkoleń stanowiskowych bhp i aktualnych orzeczeń lekarskich pracowników 
stwierdzających brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonych stanowiskach. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły także organizacji nadzoru i stanu kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie. 
 
IV. Działania wspieraj ące program 
 
1. Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 
 

Jak co roku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował lokalną edycję konkursu 
„Buduj Bezpiecznie”. Jego celem jest promowanie tych wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają 
bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. W roku 2013 r. do konkursu 
„Buduj Bezpiecznie”, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego swoją kandydaturę złożyło 5 firm 
zgłaszając 6 budów (jedna firma zgłosiła dwie budowy). Warto nadmienić, iż udział w konkursie  
„Buduj Bezpiecznie”, w widoczny sposób przyczynił się do zmiany nastawienia podwykonawców, biorących 
udział w realizacji ocenianych budów. Pracodawcy ci podjęli szereg działań na rzecz podniesienia 
standardów bhp. Inspektorzy pracy, zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu, ocenili 
budowy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Na tej podstawie kapituła konkursu wyłoniła zwycięzcę  
oraz wyróżniła 2 firmy.  

• I miejsce  zajęła firma „STRABAG” Sp. z o.o. za budowę mostu drogowego w Toruniu. 
• II miejsce  zajęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy 

za budowę siedziby Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy. 
• III miejsce  zajęła firma „ERBUD” S.A. z Torunia za budowę obiektu biurowego "Kościuszko 

Business Point”.  
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2. Targi 
W związku z realizacją kampanii informacyjno-prewencyjnej w budownictwie Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Bydgoszczy aktywnie uczestniczył także w organizowanych cyklicznie targach i wystawach 
związanych z branżą budowlaną. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli 
udział m.in. w XXXI Targach Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD. Eksperci PIP udzielali tam porad 
prawnych i popularyzowali dobre praktyki podejmowane przez pracodawców branży budowlanej. 

 

 
 

XXXI Targi Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD 
 

W 2013 r. także odwiedzający Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów  
i Kanalizacji WOD-KAN, mogli skorzystać z oferty promocyjno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. 
Przy stoisku konsultacyjnym zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy udzielano 
porad m.in. z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy i przepisów bhp. Promowano także programy 
prewencyjne PIP oraz prowadzono dystrybucję wydawnictw zawierające informacje poświęcone 
bezpieczeństwu podczas wykonywania prac w budownictwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 

 
3. Współpraca z organami nadzoru, stowarzyszeniami pracodawców i organizacjami społecznymi 

 
W trosce o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej, kierownictwo Okręgowego 

Inspektoratu Pracy, wzięło udział w spotkaniu przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Bydgoszczy. Przedmiotem rozmów była m.in. kwestia współpracy i wymiany informacji  
na temat prowadzonych budów w celu pozyskiwania pracodawców do programów prewencyjnych 
realizowanych przez PIP, a służących zwiększeniu bezpieczeństwa pracy w budownictwie.    

W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców z branży budowlanej, organizowano także liczne 
spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców związanych z branżą 
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budowlaną. W czasie tych spotkań przedstawiono m.in. założenia programu prewencyjnego na rok 2013 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, programu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie  
oraz kierowanego do pracodawców i przedsiębiorców konkursu „Buduj bezpiecznie”. Spotkania te były także 
okazją do przedstawienia efektów działań kontrolno-nadzorczych podejmowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym działań na rzecz poprawy 
warunków pracy, wypłacalności wynagrodzeń, ograniczenia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  
jak również ograniczenia zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Walne Zgromadzenie Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa 
 

W ramach stałej współpracy z organizacjami skupiającymi środowisko pracodawców branży 
budowlanej przedstawiciele OIP wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Pomorsko-Kujawskiej Izby 
Budownictwa. Także podczas tego spotkania omówiono działania prewencyjno-promocyjne podejmowane 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w sektorze budowlanym. Zaprezentowano m.in. założenia 
konkursów i programów prewencyjnych adresowanych do pracodawców reprezentujących branżę 
budowlaną.   

   
4. Rada ds. Bezpiecze ństwa Pracy w Budownictwie przy Okr ęgowym Inspektorze Pracy  

 
W celu dalszego zwiększania poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej, reaktywowano Radę 

do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy, jako organu 
konsultacyjno-doradczego. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć i formułowanie 
wniosków w sprawach ochrony pracy w budownictwie. Działalność Rady ma także służyć organizowaniu 
współpracy wszystkich instytucji, organów i stowarzyszeń zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa 
pracy w budownictwie. W roku 2013 odbyły się dwa posiedzenia Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

 
W czasie pierwszego posiedzenia Rady, które miało miejsce we wrześniu, omówiono  

m.in. założenia tzw. otwartej „deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy  
w budownictwie” oraz inicjatywę „I Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa”. Dokonano także analizy 
wypadków przy pracy w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego i przedstawiono założenia programów prewencyjnych prowadzonych przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Na posiedzeniu zaaprobowano podjęcie inicjatyw dotyczących organizowania praktycznych 
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, kadry kierowniczej zarejestrowanej 
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w Izbie Budownictwa oraz studentów wydziału budownictwa. Pozytywnie oceniono zaproszenie konwentów 
samorządowych, które uczestniczą w realizacji zamówień publicznych w celu uwzględniania  
w ich specyfikacji wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozytywnie odniesiono się także do programu 
wydawania dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy w ramach prowadzonych przez nią programów 
prewencyjnych. W ramach dobrych praktyk, przyjęto deklarację przedstawiciela Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w sprawie bezpłatnej, okresowej pomocy dla małych firm.  

 
Drugie posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 

przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy odbyło się w listopadzie, w siedzibie Cementowni Kujawy 
Lafarge Cement Polska S.A w Bielawach. Wyjazdowe posiedzenie Rady było związane z dobrymi 
praktykami stosowanymi w tej Spółce. W trakcie obrad zaprezentowano m.in. wyniki działań kontrolnych 
prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2013 pod kątem legalności 
zatrudnienia w branży budowlanej. Omówiono także liczbę wydanych środków prawnych oraz efekty jakie 
osiągnięto w zakresie przekształcenia umów cywilno-prawnych.  

Przedstawiono także podsumowanie dotyczące wypadków w budownictwie na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz omówiono działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne kierowane do branży 
budowlanej.  

 

 
 

Posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w cementowni Lafarge Cement Polska S.A. 
 
5. Podsumowanie 

Ukoronowaniem działań prewencyjnych prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Bydgoszczy w roku 2013 była doroczna gala, podczas której Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata 
Porażyńska uhonorowała laureatów konkursów i programów prewencyjnych, w tym pracodawców z branży 
budowlanej z województwa kujawsko-pomorskiego.  

Przeważająca część pracodawców, którzy z sukcesem zakończyli swój udział w programie 
informacyjno-prewencyjnym skierowanym do branży budowlanej, wyraziła swoje zadowolenie z udziału  
w tym przedsięwzięciu. Ich zdaniem było to okazją do pełniejszego poznania przepisów z zakresu prawa 
pracy oraz przepisów i zasad bhp, a przez to w realny sposób przyczyniło się do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwach.  

 

 
 

Wręczenie statuetek laureatom konkursu „Buduj Bezpiecznie” 
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Należy przyznać, iż wielu pracodawców przygotowało dokumenty związane z realizowanymi 
budowami w sposób niebudzący wśród inspektorów pracy większych zastrzeżeń.  

Istotnym utrudnieniem w realizacji programu prewencyjnego była jednak postawa  
tych pracodawców, którzy początkowo z entuzjazmem wzięli udział w zorganizowanych przez OIP 
szkoleniach, lecz później z mniejszym zaangażowaniem uczestniczyli w audycie prowadzonym przez 
inspektorów pracy.  
Nie mniej istotnym utrudnieniem, uniemożliwiającym inspektorom pełną ocenę zagadnień 
wyszczególnionych w ankiecie tematycznej programu prewencyjnego, było prowadzenie działalności 
w ograniczonym zakresie, przez tych pracodawców, którym w czasie ewaluacji nie udało się uzyskać 
odpowiedniej ilości zleceń. Pracodawcy ci prowadzili działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, 
a w niektórych przypadkach nawet ją zawiesili.  
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B. Program prewencyjny w zakresie spełniania minima lnych wymaga ń bhp przez u żytkowane 
maszyny i urz ądzenia do obróbki drewna. 

 
I. Informacje ogólne 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas kontroli  
dotyczących spełnienia wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki drewna w 2013 r. podejmowali 
działania upowszechniające problematykę spełniania minimalnych wymagań bhp przez użytkowane 
maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Odbiorcami tych działań byli pracodawcy, pracownicy nadzoru 
technicznego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, którym przekazywano materiały informacyjno- 
promocyjne i udzielano porad z zakresu dostosowania maszyn i urządzeń technicznych  
do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także porad w zakresie interpretacji 
obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących maszyn i urządzeń technicznych. 

 
II. Szkolenia, konferencje, narady 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, niezależnie od działań kontrolnych wynikających 
z wytycznych do realizacji tematu podejmowano i prowadzono działania prewencyjne zmierzające  
do spopularyzowania wśród użytkowników nie tylko maszyn do obróbki drewna, minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1. W maju 2013 r. zorganizowano szkolenie dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników,  

tj. dla uczestników biorących udział w konkursie „Zdobądź dyplom PIP”. W toku spotkania omówiono 
między innymi problematykę dotyczącą minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych. 
Uczestnikom szkolenia przekazano materiały informacyjne dot. minimalnych i zasadniczych wymagań 
dla maszyn. W szkoleniu uczestniczyło 12 pracodawców. 

 
2. W maju i w lipcu 2013 r. zorganizowano dwa szkolenia dla podmiotów prowadzących działalność  

w zakresie obróbki drewna. W toku spotkania omówiono problematykę dotyczącą minimalnych wymagań 
dla maszyn i urządzeń technicznych. Uczestnikom szkolenia przekazano materiały informacyjne  
dot. minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn. W szkoleniach brało udział 24 uczestników 
(służba bhp, pracodawcy, kierownicy), a 20 podmiotów uczestniczących w szkoleniach 
(reprezentowanych przez właścicieli firm, służbę bhp, pracowników nadzoru), zadeklarowało chęć 
udziału w programie prewencyjnym dotyczącym dostosowania do minimalnych wymagań maszyn  
do obróbki drewna. Podmioty te po dokonaniu samokontroli pod względem dostosowania użytkowanych 
maszyn do wymagań minimalnych na podstawie wydanych im materiałów odesłały do inspektora pracy 
wypełnioną ankietę „Działania podjęte przez pracodawców w ramach dostosowania maszyn 
do minimalnych wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Inspektorzy pracy 
przeprowadzili w tych zakładach 15 wizyt kontrolnych (75% zadeklarowanych podmiotów) potwierdzając 
fakt dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych. Na podstawie ustaleń z wizyt 
kontrolnych i po sprawdzeniu poprawności wypełnienia ankiet, podmioty te zostały wytypowane  
do otrzymania zaświadczenia o udziale w tym programie.  

 
3. W dniach 31 sierpnia oraz 1, 7 i 8 września 2013 r. w ramach kampanii prewencyjnej „Zanim podejmiesz 

pracę", Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował "Weekend z Państwową Inspekcją Pracy”,  
gdzie w ramach spotkania z pracodawcami i służbą bhp omawiano m.in. problematykę dotyczącą 
minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych. Uczestnikom spotkania przekazano 
materiały informacyjne dotyczące minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn. 

 
4. W toku audytów kontrolnych inspektorzy pracy udzielili 146 porad technicznych w zakresie minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowanych maszyn.  
 

Tylko 25 (31,25%) podmiotów uczestniczących w szkoleniach na 80 zaproszonych zadeklarowało 
chęć objęcia ich „programem prewencyjnym w zakresie spełniania minimalnych wymagań przez maszyny  
i urządzenia do obróbki drewna”, z czego 1 podmiot zrezygnował z udziału w programie mimo wcześniejszej 
deklaracji; 4 podmioty nie odesłały zwrotnie ankiet ewaluacyjnych mimo złożonych wcześniej deklaracji. 
Podmioty biorące udział w programie prewencyjnym PIP dokonały samokontroli pod względem 
dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych na podstawie wydanych im przez 
inspektorów pracy materiałów tematycznych oraz udzielanych w tym zakresie wyjaśnień i porad.  

Po dokonaniu oceny użytkowanych przez siebie maszyn i urządzeń do obróbki drewna (objętych 
wyłącznie programem w roku 2013 zgodnie z treścią informacji zawartej w ankiecie ewaluacyjnej),  
20 pracodawców odesłało wypełnione ankiety p.n. „Działania podjęte przez pracodawców w ramach 
dostosowania maszyn do minimalnych wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 
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Inspektorzy pracy przeprowadzili u 15 podmiotów (3/4 ogółu biorących udział w programie) wizyty 
kontrolne potwierdzając fakt dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych.  
Na podstawie ustaleń z wizyt kontrolnych i po sprawdzeniu poprawności wypełnienia ankiet,  
20 podmiotów zostało wytypowanych do otrzymania zaświadczenia o udziale w tym programie. 

W wyniku przeprowadzonych czynności inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące 
stanu maszyn i urządzeń oraz stanu urządzeń i instalacji energetycznych. Najwięcej nieprawidłowości 
dotyczyło: 

o 11  urządzeń ochronnych mających wpływ na bezpieczeństwo osób obsługujących maszyny, 
o 7 urządzeń do uruchamiania oraz zatrzymywania maszyn, 
o 7 elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi, 
o 4 oznakowania maszyn znakami i barwami bezpieczeństwa, 
o 1 zabezpieczenia tablic i rozdzielnic elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 
Efektami wynikającymi z realizacji wydanych przez inspektorów pracy decyzji nakazowych była 

poprawa stanu bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez zapewnienie m.in.: 
o urządzeń ochronnych zabezpieczających dostęp do strefy niebezpiecznej 11 maszyn 

(10 obrabiarek do drewna i 1 przenośnika), 
o urządzeń służących do uruchamiania i zatrzymywania maszyny 7 obrabiarek, 
o elementów sterujących mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi 7 obrabiarek. 

   
Podczas prowadzonych wizyt kontrolnych inspektorzy pracy przekazywali pracodawcom, pracownikom 

służby bhp lub innym zainteresowanym pracownikom dostępne materiały pomocnicze dot. minimalnych 
wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych. Udzielili w tym czasie 66 porad technicznych lub interpretacji 
w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn. 

Wizytując wytypowane podmioty inspektorzy pracy wydali łącznie 32 decyzje w tym  
31 ustnych, czyli niezwłocznie wykonanych przez pracodawców w trakcie trwania kontroli. Przy okazji 
prowadzonych wizyt ocenili sposób wykonania 50 uprzednio wydanych w nakazach decyzji. 
 
III. Analiza ankiet dot. działa ń pracodawców w ramach dostosowania maszyn  

do minimalnych wymaga ń technicznych w zakresie bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
 

Inspektorzy pracy przekazali pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym 24 ankiety 
ewaluacyjne dot. „działań podjętych przez pracodawców w ramach dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz w celu ułatwienia samokontroli  
40 kontrolowanym podmiotom w ramach kontroli spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki 
drewna (temat 255A/2013). Z analizy przesłanych ankiet wynika, że: 
 

o 20 ankiet zostało wypełnionych i zwróconych kontrolującym przez pracodawców biorących udział  
w programie prewencyjnym. 

o z danych zawartych w zwróconych ankietach wynika, że pracodawcy biorący udział w programie 
dostosowali do minimalnych wymagań łącznie 287 maszyn do obróbki drewna. 

o 4 pracodawców ujawniło 50 przypadków niespełnienia wymagań i podjęło decyzję o wycofaniu  
z użytkowania maszyn z uwagi na zbyt duże koszty ich dostosowania do minimalnych wymagań, 

o pracodawcy, rozpoczynając samokontrolę stwierdzili 249 przypadków nie spełniania wymagań 
minimalnych ocenianych maszyn. 

 
Główne przyczyny wycofania przez pracodawców maszyn do obróbki drewna dotyczyły: 
o elementów sterowania – 5 maszyn, 
o urządzeń do zatrzymywania maszyn – 5 maszyn, 
o zagrożeń powodowanych przez spadające i wyrzucane przedmioty – 5 maszyn, 
o ochrony przed zetknięciem z elementami ruchomymi – 5 maszyn, 
o ochrony przed pożarem, wybuchem i zagrożeniami prądem elektrycznym – 5 maszyn, 
o układów sterowania – 3 maszyny, 
o urządzeń zatrzymywania awaryjnego – 3 maszyny 
o zagrożeń związanych z emisją lub wyrzucaniem substancji, materiałów lub przedmiotów  

– 3 maszyny, 
o bezpiecznego dostępu do różnych miejsc maszyny w związku z jej użytkowaniem – 3 maszyny 
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W ramach prac dostosowawczych do minimalnych wymagań w zakresie bhp dostosowano między 
innymi: 

o układy sterujące pracą 111 maszyn, w tym 50 przypadków dotyczących elementów sterowania, 
30 przypadków układów sterowania, 16 przypadków układów zatrzymywania maszyn,  
11 przypadków urządzeń zatrzymywania awaryjnego i 4 przypadki uruchamiania maszyn, 

o elementy ochronne przy 60 maszynach przed zetknięciem z elementami ruchomymi  
(50 przypadków) i dostępem do różnych miejsc maszyny w zawiązku z jej użytkowaniem  
10 przypadków); w 9 przypadkach naprawiono oświetlenie stanowisk pracy. 

 
 

IV. Dystrybucja materiałów pomocniczych, porady pra wne 
 

1. W toku każdej kontroli dotyczącej realizacji tematu 255 (40 kontroli dot. minimalnych wymagań,  
28 kontroli dot. zasadniczych wymagań dla maszyn do obróbki drewna) inspektorzy pracy 
przekazywali pracodawcom, pracownikom służby bhp lub innym zainteresowanym pracownikom 
dostępne materiały pomocnicze dot. minimalnych lub zasadniczych wymagań dla maszyn i urządzeń 
do obróbki drewna”. Ponadto przekazywano pracodawcom poradniki w tym „Bezpieczeństwo 
użytkowania maszyn" oraz liczne broszury w tym: „Czynniki chemiczne w przemyśle meblarskim”, 
„Maszyny do obróbki drewna – dostosowanie do wymagań minimalnych”, „Środki ochrony narządu 
słuchu”, „Bezpieczne pozyskiwanie drewna”, listy kontrolne dotyczące dostosowania 
poszczególnych maszyn do obróbki drewna do wymagań minimalnych (strona www.pip.gov.pl), 
ankietę „Działania podjęte przez pracodawców w ramach dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” i inne ulotki tematyczne. 

 
2. W toku kontroli wymienionych tematów inspektorzy pracy udzielili 212 porad technicznych  

lub interpretacji w zakresie tylko samych minimalnych wymagań dla maszyn. W 1 przypadku 
przeprowadzono spotkanie z pracodawcą-producentem maszyn w celu dokonania wyjaśnień 
dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dotyczących maszyn.  
 

V. Popularyzacja minimalnych wymaga ń bhp w środkach masowego przekazu 
 

Z uwagi na ściśle techniczny i specyficzny charakter tematu oraz dotyczący wybranych grup osób 
zainteresowanych, środki masowego przekazu nie były żywo zainteresowane jego publikacją. Nie mniej 
jednak w przypadku wręczania w lutym 2013 r. nagród rzeczowych w postaci odkurzaczy przemysłowych  
dla 6 pracodawców, którzy zostali wyróżnieni w związku z udziałem w programie prewencyjnym dotyczącym 
wymagań minimalnych dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zainteresowanie tym wydarzeniem 
wyraziła Gazeta Wyborcza i Radio PIK, publikując informacje na ten temat (artykuł w gazecie i wywiad  
z koordynatorem w radio). 

W przypadku kampanii prewencyjnej "Weekend z Państwową Inspekcją Pracy” na przełomie września  
i października 2013 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy umieścił taką informację na stronie 
internetowej OIP. 
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C. Program edukacyjny „Kultura bezpiecze ństwa” – rok szkolny 2012/2013 
  

Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród nauczycieli, uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, 
dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy – to główne założenia 
kontynuowanego w roku szkolnym 2012/13 programu edukacyjnego. Do grupy odbiorców, jak w latach 
poprzednich należeli nauczyciele przedmiotów zawodowych, zaś grupę docelową stanowili uczniowie oraz 
studenci, którzy byli uczestnikami lekcji przeprowadzanych w oparciu o pomoce dydaktyczne przekazane 
przez OIP.  

W ramach programu, za pośrednictwem kuratora oświaty w Bydgoszczy, skierowano pisma  
do wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nawiązano osobisty kontakt ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi,  szkolącymi w zawodach budowlanych i rolniczych, a więc tam gdzie skala zagrożeń 
wypadkowych przyszłych pracowników jest największa.  

W roku szkolnym 2012/2013  programem edukacyjnym objęto 40 szkół z województwa kujawsko-
pomorskiego, w tym głównie placówki o profilu zawodowym. W realizację zamierzeń i celów programu 
zaangażowało się 258 nauczycieli reprezentujących wymienione placówki, a 101 zadeklarowało aktywne 
uczestnictwo w programie. Ci którzy spełnili wymagane kryteria tj. 76 nauczycieli, otrzymali stosowne 
dyplomy za uczestnictwo w programie. W lekcjach prowadzonych przez tych nauczycieli uczestniczyło  
4883 uczniów, którzy powiększyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej 
ochrony pracy. Warto dodać, że do grupy pedagogów dołączyli nauczyciele z placówek oświatowych, które 
dotąd nie współpracowały z PIP w zakresie prewencji i profilaktyki. Oprócz wymaganych założeniami 
programu lekcji prowadzonych przez nauczycieli, pogadanki, zajęcia i prezentacje przeprowadzali 
inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.  
Takie zajęcia odbyły się we wszystkich placówkach, które zwróciły się o wsparcie merytoryczne. W sumie  
w roku szkolnym przedstawiciele OIP odwiedzili 40 placówek, a w 27 uczestniczyli w szkoleniu uczniów  
w ramach zajęć lekcyjnych. W ten sposób przeszkolono łącznie 1379 uczniów, w tym 34 pracowników 
młodocianych, członków OHP. 

Realizując program podjęto działania mające na celu weryfikację wiedzy zdobytej przez uczniów.  
W niektórych placówkach, w których przeprowadzano lekcje, zorganizowano konkursy wiedzy wśród 
uczniów. Udział w nich był nieobowiązkowy, ale mimo to znakomita większość młodych ludzi postanowiła 
sprawdzić poziom zdobytej wiedzy. Młodzież z entuzjazmem wzięła udział w teście i odpowiadała między 
innymi na pytania o rodzaje umów o pracę, cechy charakteryzujące stosunek pracy czy szkolenia bhp 
pracowników.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uczestniczył w organizacji i przeprowadzeniu konkursu  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy organizowanego przez Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. W finale regionalnym uczestniczyło 24 uczniów z 11 szkół 
ponadgimnazjalnych. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ok. 600 uczniów. Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy ufundował nagrodę dla finalisty konkursu. OIP Bydgoszcz był również współorganizatorem 
etapu regionalnego „XIII Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów 
rzemieślniczych”, organizowanego przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
w Bydgoszczy. W ramach współpracy przygotowano pytania do testu, przeprowadzono test sprawdzający 
oraz ufundowano nagrody dla laureatów  konkursu. W finale regionalnym uczestniczyło 47 uczniów  
z 12 szkół. 

Podobnie jak podczas poprzednich edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”, dla uczniów 
przygotowano praktyczne lekcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W październiku 2012 roku 
zorganizowano wycieczkę zawodową dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Inowrocławiu, 
połączoną ze szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie budowy, tj. na budowie 
(modernizacji) drogi krajowej nr 10 w miejscowości Kruszym/Osówiec. W trakcie wycieczki zapoznano 
również uczniów z zasadami bezpieczeństwa pracy na budowie mostu i wiaduktu w osi ul. Ogińskiego  
w Bydgoszczy. Młodzież miała okazję zapoznać się m.in. z technologią bezpiecznego montażu elementów 
pylonu. Inną lekcję dla młodzieży zorganizowano w bydgoskiej PESIE. Wizyta na terenie zakładu 
zajmującego się budową, modernizacją i naprawą taboru szynowego była dużym wydarzeniem  
dla młodzieży. Podczas tej niecodziennej lekcji młodzież z mogileńskiego zespołu szkół zwiedziła hale 
zakładu, gdzie produkowane są najnowsze składy szynowe, poznała standardy bhp stosowane przez 
pracowników, rozwiązania techniczno-organizacyjne, dzięki którym prace wykonywane są w bezpiecznych 
warunkach, a także charakterystykę tej bydgoskiej firmy ze 160-letnią tradycją.  

Takie praktyczne lekcje zdecydowanie bardziej przemawiają do wyobraźni młodych ludzi  
niż skupianie się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. O tym, że takie wizytacje na terenie 
zakładów pracy są trafionym pomysłem świadczą także wypowiedzi i opinie zadowolonych uczestników.  
Okręgowy Inspektor Pracy skierował zaproszenie do 15 Rektorów uczelni działających na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego; chęć współpracy zgłosiło 7 uczelni. W roku akademickim 2012/13  
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zrealizowano m.in. szkolenie dla 23 studentów ostatniego roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska  UTP w Bydgoszczy, zorganizowane w siedzibie OIP w Bydgoszczy w formie 2 godzinnego 
wykładu pt. "Vademecum stosowania zabezpieczeń wykopów", a następnie pokazu praktycznego 
zastosowania zabezpieczeń na terenie budowy (budowa wodociągów w dzielnicy Stary Fordon  
w Bydgoszczy). Wykład i pokaz przeprowadziła firma "KOPRAS” – producent zabezpieczeń ścian wykopów 
wraz z firmą  budowlaną "SKANSKA". W wykładzie uczestniczył dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska UTP w Bydgoszczy – przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie.  

"System ochrony pracy w Polsce" oraz "Moja pierwsza Praca – formy zatrudnienia" – to tematy 
szkolenia dla 8 studentów III roku studiów na kierunku "Geodezja" w ramach współpracy z Kujawsko-
Pomorską Szkołą Wyższą i Biurem Karier tej Szkoły, które odbyło się w listopadzie 2012 i szkolenia  
w grudniu 2012 r. dla 2 grup (łącznie 58 studentów) IV roku kierunku – Transport, w Wyższej Szkole Techniki  
i Przedsiębiorczości we Włocławku. W maju 2013 roku przeprowadzono szkolenie dla studentów  
i abiturientów w ramach programu "Bezpieczne praktyki i Środowisko 2013" organizowanego po raz 10 przez 
NOT, samorządy młodzieżowe i studenckie.  Temat szkolenia to: "Zagrożenia wypadkowe oraz formy 
zatrudnienia". W szkoleniu wzięło udział 120 studentów i 10 abiturientów. Współpracowano również  
z uczelnianymi biurami karier np. z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego czy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej. We współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i biurami karier poszczególnych 
uczelni zorganizowano spotkania m.in. dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i innych 
uczelni oraz udzielano porad podczas dyżurów na uczelniach.  

Duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów oraz ich pozytywne oceny podczas kontaktów 
osobistych, potwierdzają potrzebę kontynuacji programu „Kultura Bezpieczeństwa” w kolejnych latach  
nie tylko w szkołach budowlanych, ale również placówkach kształcących w innych zawodach związanych  
z dużym zagrożeniem wypadkowym, a nawet liceach ogólnokształcących.  
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D. „Ochrona zdrowia w miejscu pracy – ograniczenie negatywnych skutków nara żenia na szkodliwe 
czynniki środowiska pracy”.  

 
 

I. Informacje ogólne  
  W ramach realizacji programu informacyjno-promocyjnego „Ochrona zdrowia w miejscu pracy  
– ograniczenie skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy” przeprowadzono liczne działania 
w zakresie promocji ochrony zdrowia w miejscu pracy, które miały na celu wskazanie najczęściej 
występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych oraz uświadomienie ich wpływu na kondycję 
zdrowotną pracujących i konieczność ochrony zdrowia pracowników, w szczególności ze względu  
na wydłużający się okres aktywności zawodowej pracowników. W ramach programu zorganizowano  
1 konferencję, 4 szkolenia dla różnych odbiorców a inspektorzy pracy wygłosili referaty podczas  
w konferencji w Poznaniu oraz warsztatów technicznych dotyczących instalacji amoniakalnych. 
 
 II. Konferencje, warsztaty, szkolenia 

1. Przeprowadzono dwa szkolenia dla 38 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP Oddział Bydgoszcz, 
reprezentujących różne przedsiębiorstwa i branże w województwie kujawsko-pomorskim. W trakcie 
szkolenia inspektor pracy wygłosił wykład na temat  zapobiegania negatywnym skutkom działania 
hałasu na organizm człowieka oraz celowości podejmowania działań prewencyjnych na rzecz 
ochrony  zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  

 
2. W siedzibie OIP odbyła się XV Jubileuszowa Konferencja „Ochrona Zdrowia Pracujących” 

zorganizowana wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy 
oraz Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym. W konferencji udział wzięło 50 osób, w tym senator 
Jan Rulewski – członek Rady Ochrony Pracy, prof. dr Kornelia Kędziora – Kornatowska – dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy oraz lekarze i pielęgniarki. Na konferencji 
inspektor pracy OIP Bydgoszcz wygłosił referat na temat „Oświetlenie stanowisk pracy,  
w aspekcie oceny ryzyka zawodowego”. 

 
3. W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie  

dla 16 pielęgniarek medycyny pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  
W trakcie spotkania  inspektor pracy omówił wymagania dotyczące projektowania oświetlenia 
dziennego i elektrycznego w pomieszczeniach pracy wynikających z normy ustanowionej w 2010 r. 
przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy. Omówiono także działania profilaktyczne w aspekcie 
przyczyn wypadków i chorób zawodowych związanych z nieodpowiednim oświetleniem miejsc 
pracy.   

 
4. W ramach Międzynarodowych Targów „Innowacje-Technologie-Maszyny Salon Bezpieczeństwa 

Pracy w Przemyśle w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „50+ Ochrona zdrowia pracowników 
w aspekcie wydłużania się ich aktywności zawodowej”. W trakcie konferencji inspektor pracy 
wygłosił referat „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle” dla około 50 osób.  
 

5. Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy zorganizowało III Warsztaty  
Techniczne pn. „Amoniakalne Instalacje Chłodnicze – Potencjalne Możliwości Oszczędności 
Na Etapie Projektowania i Eksploatacji”. W warsztatach brali udział przedstawiciele 30 podmiotów 
branży przetwórstwa spożywczego i branży chemicznej z całego kraju. W trakcie spotkania inspektor 
pracy przedstawił informacje o stanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach wykorzystujących amoniak w instalacjach chłodniczych. Zwrócił uwagę  
na najczęściej występujące nieprawidłowości oraz podejmowane działania zapobiegające uwolnieniu 
się amoniaku z instalacji i ograniczające skutki jego emisji.     

 
6. W  Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Kruszwicy inspektor pracy przeprowadził szkolenie  

dla 13 społecznych inspektorów pracy. Program szkolenia obejmował zagadnienia ochrony przed 
zagrożeniami czynnikami chemicznymi występującymi w zakładach przemysłu tłuszczowego, 
w szczególności występującym w znacznych ilościach heksanem i amoniakiem oraz zagrożeniami 
fizycznymi, w tym hałasem i zapyleniem. Celem przeprowadzonego szkolenia było uświadomienie 
wpływu tych czynników na zdrowie pracujących i konieczność ochrony zdrowia pracowników. 
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III. Współpraca ze stowarzyszeniami, uczelniami 
 

1. W Oddziale Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Bydgoszczy odbyło się sympozjum naukowo 
– szkoleniowe. W spotkaniu brało udział 30 osób reprezentujących środowisko lekarzy medycyny 
pracy oraz organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym także inspektor pracy.  
W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia i stosowane praktyki w zakresie profilaktycznych 
badań lekarskich pracowników m.in. na przykładzie badań profilaktycznych kierowców. 

 
2. W Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy spotkanie dziekana Wydziału Nauki 

Zdrowiu prof. dr hab. Kornelii Kędziora–Kornatowskiej z Okręgowym Inspektorem Pracy Małgorzatą 
Porażyńską. Spotkanie było zarzewiem do współpracy w zakresie promowania zdrowia pracujących 
oraz realizowanych programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas spotkania 
przedstawiciele inspekcji pracy przedstawili założenia do strategii Unii Europejskiej na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz główną zasadę tej strategii „prewencja wypadkowa przed 
rehabilitacją zdrowotną” oraz omówili założenia i możliwości współpracy w zakresie programu 
informacyjno-promocyjnego „Ochrona zdrowia w miejscu pracy – ograniczenia negatywnych skutków 
narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy”. Podczas rozmów wskazywano na możliwość 
wspólnych działań ukierunkowanych na uświadamianie pracujących w zakresie wpływu czynników 
szkodliwych dla zdrowia na ich kondycję zawodową i konieczność ochrony zdrowia, szczególnie 
w kontekście wydłużającego się okresu aktywności zawodowej. Główny wniosek wypływający  
ze spotkania wskazywał na promowanie kultury prewencji w środowisku pracy jako zadanie zarówno 
dla pracodawców, partnerów społecznych, organów nadzoru nad warunkami pracy jak i środowisk 
medycznych kształtujących prawidłowe nawyki, mające wpływ na ochronę zdrowia pracujących. 

 
3. W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy odbyło się sympozjum naukowo  

– szkoleniowe. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, lekarzy medycyny pracy.  W trakcie spotkania 
inspektor pracy, na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 czerwca 2013 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem  
na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przedstawił 
obowiązki pracodawców w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniami wystąpienia zranień 
ostrymi narzędziami oraz zakażeń. Zwrócił szczególną uwagę na jakość oceny ryzyka zawodowego 
jako istotnego elementu prewencji narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.  
 

IV. Dane dotycz ące popularyzacji ochrony zdrowia w miejscu pracy  
 

1. Na podstawie posiadanych baz danych dotyczących występowania w zakładach województwa 
kujawsko - pomorskiego czynników rakotwórczych dokonano analizy występujących czynników. 
Wyniki przeprowadzonej analizy posłużyły do opracowania informacji o zagrożeniach 
spowodowanych działaniem tych czynników dla zdrowia pracujących oraz konieczności 
podejmowania niezbędnych środków zapobiegawczych i monitorowania stanu zdrowia narażonych 
pracowników. Informacje zostały wykorzystane do udzielania porad w ramach kontroli oraz w czasie 
uczestnictwa w targach. 

 
 

2. W związku z Konferencją Naukową „Ochrona Zdrowia Pracujących” inspektor pracy w wywiadzie  
dla TVP Oddział w Bydgoszczy oraz radia PIK przedstawiono cel organizowanej konferencji, 
czynniki wpływające na choroby zawodowe oraz wskazano na działania promujące ochronę zdrowia 
i propagujące dobre praktyki. 

 
3. Problematykę dotyczącą ochrony zdrowia w miejscu pracy poprzez ograniczenie negatywnych 

skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy poruszano w trakcie organizowania 
punktów informacyjnych w czasie targów i innych imprez plenerowych. 

 
4. W związku z realizacją tematu ukazało się 5 doniesień  medialnych inspirowanych przez OIP, 

dotyczących tematyki ochrony zdrowia w miejscu pracy.           
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E. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdob ądź dyplom PIP”.  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono kampanię promocyjną przeznaczoną  
dla mikro-przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, których działalność 
wiąże się z występowaniem zagrożeń zawodowych i zdrowotnych, zatrudniających do 9 pracowników.  
W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy grupa ta została rozszerzona  
o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. 
Kampanię promowano poprzez materiały edukacyjne pt. „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”, 
popularyzowanie programu przez inspektorów pracy podczas kontroli i podczas spotkań z pracodawcami,  
w trakcie działalności szkoleniowej, a także za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji 
Pracy. Upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro zakładach następowało 
również podczas spotkań realizowanych w ramach współpracy z partnerami wspierającymi program 
m.in. Cechem Rzemiosł Różnych we Włocławku, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. 

Do udziału zaproszono przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wysyłając 
zawiadomienia o programie, zasadach udziału i korzyściach płynących z przystąpienia do programu.  
Jako najistotniejsze wskazano poprawę warunków pracy w ramach przeprowadzonej samokontroli  
z wykorzystaniem przekazanych przez inspekcję pracy narzędzi. Zakłady do programu zostały również 
pozyskiwane podczas przeprowadzanych kontroli. Inspektorzy pracy udzielali informacji o programie  
oraz przedstawiali jego założenia. Przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych mediach 
obejmującą m.in. zamieszczenie w regionalnej prasie informacji o programie, a wywiady udzielane przez 
pracowników Inspektoratu stanowiły okazję do zaakcentowania działalności prewencyjnej adresowanej  
o mikro przedsiębiorców. Skutkowało to tym, że część pracodawców sama zgłosiła swój akces. 
Każdy z uczestników programu otrzymał publikacje i opracowania, wydane przez PIP, mające dopomóc  
w samodzielnym zidentyfikowaniu zagrożeń i nieprawidłowości w zakładzie. Pracodawcy przy pomocy 
przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikowali występujące  
w zakładzie problemy i nieprawidłowości, oceniali ich skalę oraz określali sposoby i terminy ich likwidacji.  
Z zaproszenia skorzystało 32 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych w pięciu 
miastach województwa (Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Brodnicy).  
Podczas szkoleń prowadzonych przez inspektorów pracy, pracodawcy otrzymali materiały pomocnicze  
w postaci „Listy kontrolnej z komentarzem” a także ulotki „Zdobądź dyplom PIP”. Rozdano również płyty  
CD z lista kontrolną. W ramach spotkań z pracodawcami szczegółowo poszczególne omówiono etapy 
programu, w tym zasady oceny warunków pracy w ramach końcowego audytu. Po przeprowadzonych 
szkoleniach 28 uczestników  zadeklarowało przystąpienie do programu.  

Ponadto w czasie prowadzonych kontroli, inspektorzy pracy informowali przedsiębiorców 
 o realizowanym programie, w wyniku czego chęć uczestnictwa zadeklarowało jeszcze 
4 pracodawców. Zostali oni przeszkoleni w czasie indywidualnych spotkań. W czasie trwania programu 
jeden pracodawca przystąpił do programu. Był to przedstawiciel reprezentujący pracodawcę 
na organizowanym przez OIP szkoleniu, który następnie otworzył własną działalność i uzyskał status 
pracodawcy.  
Wśród uczestników był również jeden zakład, który przystąpił do programu w 2012 r. i nie spełnił wymagań 
programu. Zobowiązał się jednak do podjęcia działań dostosowujących i wyraził chęć uczestnictwa w roku 
bieżącym. Przeprowadzony audyt potwierdził spełnienie wymagań. 
 

   
 

Szkolenie uczestników programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP” 
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Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeprowadzonych szkoleń, przez kolejne miesiące 
pracodawcy podejmowali działania korygujące oraz przygotowywali się do audytów. Podczas trwania tego 
etapu inspektorzy pracy pozostawali do ich dyspozycji, jako organ doradczy. Celem audytów była ocena 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o dostarczone 
listy kontrolne. Przeprowadzono audyty u 31 przedsiębiorców zatrudniających ogółem 301 pracowników. 
Dwa zakłady w czasie trwania programu zmieniły status (nie zatrudniają pracowników), a trzy zakłady 
zrezygnowały w udziału jednak zadeklarowali chęć udziału w programie w kolejnej edycji. 

W wyniku przeprowadzonych audytów inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania  
28 pracodawców. Dyplomy uzyskały zakłady następujących branż: 4 zakłady fryzjerskie, 3 zakłady branży 
budowlanej, 4 zakłady obróbki drewna, 2 zakłady branży metalowej, 6 zakładów zajmujących się handlem,  
1 zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, 1 zakład zajmujący się uprawą roślinną i hodowlą zwierzęcą,  
1 zakład zajmujący się naprawą pojazdów samochodowych, 1 instytucja oferująca pomoc społeczną,  
1 zakład piekarniczy, 1 zakład poligraficzny, 1 schronisko młodzieżowe, 1 zakład elektroinstalacyjny,  
1 zakład świadczący usługi doradztwa.  

 
Fakt, że ponad 90% pracodawców pozytywnie zakończyło udział w programie wskazuje na wzrost 

zaangażowania w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym wskaźnik ten wynosił 75%.  
 
Na uroczystości zorganizowanej w dniu 13 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 

Okręgowy Inspektor Pracy wręczył wyróżnionym pracodawcom Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. 
W uroczystej gali udział wziął m. in.: senator Jan Rulewski, prezes Zarządu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” 
Mirosław Ślachciak, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy w Bydgoszczy prof. Adam Podhorecki, przewodniczący Rady Okręgu Kujawsko-
Pomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani” i jednocześnie członek Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie przy OIP Zbigniew Figurski, zastępca dyrektora ZUS w Bydgoszczy Ewa Robak 
i przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harald Matuszewski. 

 

         
 

Uroczyste wręczenie Dyplomów PIP 
 
Należy podkreślić, że większość zakładów biorących udział w programie nie była wcześniej 

kontrolowana. Zdaniem inspektorów pracy znaczna część z zaproszonych na szkolenie pracodawców  
nie wzięła udziału w programie uznając za stratę czasu działania związane z realizacją programu.  
Część zakładów uznała, że nie stać ich na nakłady związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, 
licząc jednocześnie na to, że przy bardzo dużej ilości pracodawców, nie zostaną poddani kontroli inspektora 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Najwięcej problemów było związanych z pozyskaniem pracodawców do programu. Informacja 
zamieszczona na stronie internetowej, zaproszenie poprzez informację w mediach czy nawet rozmowa 
telefoniczna nie przynosi oczekiwanych efektów. Doświadczenia wskazują na to, że osobista wizyta 
inspektora pracy przynosi najlepszy efekt. Podmioty biorące udział w programie to pracodawcy mający  
na celu zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
prawa pracy, którzy nie uważają inspektora jako wroga a jako sprzymierzeńca i osobę służącą pomocą  
i fachową poradą. 

Jak podkreślają pracodawcy, którzy otrzymali Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, program ten  
nie tylko poprawia ich wiedzę na temat prawa pracy jak i bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  
ale również zmienia ich nastawienie do Państwowej Inspekcji Pracy a podejmowane działania uświadomiły 
im odpowiedzialność jaką ponoszą za stan bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach. 
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Wnioski jakie płyną z przeprowadzonych audytów wskazują na potrzebę zaangażowania 
„osobistego” inspektorów pracy w efektywne pozyskiwanie pracodawców do programu. Efektywność działań 
wzrasta w przypadku zaangażowania przygotowanych inspektorów pracy do wizytowania pracodawców.   

 
 
F. Konkursy promuj ące pozytywne postawy w zakresie ochrony pracy. 

 
Działania prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy opierają się także 

na organizowaniu lub współorganizowaniu z partnerami społecznymi konkursów propagujących wiedzę 
na temat bezpieczeńtwa w środowisku pracy oraz promujących najlepsze rozwiązania organizacyjne, 
techniczne i praworządne w stosunkach pracy. 
Formuła konkursów pozwala w interesujący sposób przekazać wiedzę o obowiązująch przepisach prawa 
pracy i zasadach bhp oraz uhonorowania tych, którzy tę wiedzę najlepiej stosują w praktyce. 
Najbardziej prestiżowe to konkursy promujące pozytywne postawy w zakresie ochrony pracy: 
 
a) Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 
Założeniem konkursu jest wypromowanie pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego, którzy dbają 
o przestrzeganie przepisów prawa pracy, systematyczną poprawę stanu bhp i organizują warunki pracy 
gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników. 
W bieżącym roku do konkursu przystąpiły trzy zakłady pracy, które otrzymały wyróżnienie Okręgowego 
Inspektora Pracy: 
 

• I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych – OFO Sp. z o. o. Zalesie Barcińskie, 
• II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych – Stralfors Sp. z o. o Laskowice, 
• III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych – Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. 

W konkursie na szczeblu centralnym Prezes Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. odebrał 
nagrodę za zajęcie III miejsca z rąk Głównego Inspektora Pracy. 

                            
b) Konkurs wiedzy nt. prawa pracy dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych 
W październiku 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących 
w programie edukacyjnym Kultura Bezpieczeństwa zainteresowanych udziałem w pierwszej edycji 
Konkursu o Prawie Pracy – „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”.  
Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 30 uczniów reprezentujących 15 szkół ponadgimnazjalnych 
województwa kujawsko – pomorskiego wyłonionych spośród 150 uczestników etapu szkolnego. Ostatecznie 
bezkonkurencyjni okazali się i miejsca „na podium” zajęli: 

 
• I miejsce Weronika Kowalska – Zespół Szkół w Mogilnie, 
• II miejsce Karolina Cichocka – Zespół Szkół w Brodnicy, 
• III miejsce Kinga Bartczak - Zespół Szkół w Mogilnie. 

 
c) Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pr acy 
W 2013 roku większym zainteresowaniem, niż w latach ubiegłych, cieszyła się kolejna edycja Konkursu 
o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Do tegorocznej edycji przystąpiło 4 społecznych 
inspektorów pracy. Wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy i nagrody rzeczowe otrzymało dwóch 
społecznych inspektorów pracy z firm – Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. i Poczta 
Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy. 

 
d) Konkurs dla pracowników młodocianych 
Wspólnie z Kujawsko–Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości przeprowadzona została XIII edycja 
„Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP”. Do konkursu przystąpiło 47 uczniów – pracowników 
młodocianych z zakładów rzemieślniczych funkcjonujących na terenie naszego województwa.  
Finaliści – zdobywcy dwóch pierwszych miejsc, reprezentowali region kujawsko-pomorski na etapie 
ogólnopolskim. Laureatką drugiego miejsca na szczeblu centralnym została Monika Głyżewska, uczennica 
fryzjerstwa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, reprezentująca Kujawsko – Pomorską Izbę 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 
e) „Buduj bezpiecznie” 
Uczestnicy Konkursu rekrutowani byli poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami branży budowlanej. 
W wyniku tych działań do konkursu przystąpiło 5 wykonawców robót budowlanych z terenu województwa 
kujawsko–pomorskiego wykonujących prace na 6 budowach. 
Kapituła konkursu przyznała: 
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• I miejsce – STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa za budowę nowego mostu drogowego w Toruniu 
wraz z drogami dojazdowymi, 

• II miejsce- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD- Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy 
za budowę nowej siedziby Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy,  

• III miejsce – ERBUD S.A z Torunia za budowę budynku biurowego „Kościuszko Business Point” 
w Toruniu przy ul. Kościuszki 73. 

 
f) Bezpieczne gospodarstwo rolne 
Pracownicy OIP–u przeprowadzili wizytacje 81 gospodarstw rolników indywidualnych regionu kujawsko-
pomorskiego, którzy zgłosili swój akces do XI edycji Konkursu. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało  
się 6 gospodarstw rolnych, w których najwyżej oceniono organizację pracy, estetykę i porządek oraz dbałość 
o zasady ochrony zdrowia i życia osób przebywających w obrębie zabudowań i terenów gospodarskich. 
Do etapu centralnego zakwalifikowało się gospodarstwo rolne Danuty i Zbigniewa Lebiedzińskich z Dziennic  
wyróżnione nagrodą pieniężną Prezesa Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statuetką 
Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego. 
 
g) Bezpieczne lato 
Podtrzymując współpracę z Chorągwią Kujawsko–Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego w ramach 
wspólnej akcji „Bezpieczne Lato” przeprowadzono konkursy plastyczne dla 110 zuchów i harcerzy,  
których celem było uwrażliwienie na zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z przebywania w środowisku 
wiejskim. We wspólne działania zaangażowały się hufce z Brodnicy, Mogilna i Żnina organizujące obozy 
harcerskie w miejscowościach Pokrzydowo, Chałupska i Smerzyn. 
 
 


