STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie realizacji misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania bezpiecznych warunków
pracy i przestrzegania prawa pracy.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu 25 sierpnia 2009 wysłuchała i rozpatrzyła:



informację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat realizacji misji mediów publicznych
w zakresie upowszechniania bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy, opracowaną
na podstawie materiałów przekazanych przez Prezesa TVP S.A. i Prezesa Polskiego Radia S.A.;



informację na ten sam temat, opracowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie rozpatrzenia wymienionych informacji, przeprowadzonej dyskusji i w konfrontacji z wnioskami
wcześniej przekazanych ww. instytucjom stanowisk Rady Ochrony Pracy, zwłaszcza w sprawie promocji kultury
bezpieczeństwa pracy w telewizji i radiu (z czerwca 2006 roku) oraz w sprawie edukacji w zakresie bhp i prawa
pracy m. in. za pośrednictwem mediów elektronicznych (z grudnia 2008 roku), Rada Ochrony Pracy stwierdza,
że:
1.

Przekazane Radzie Ochrony Pracy informacje są daleko niesatysfakcjonujące, stanowiąc jedynie zbiór,
nadesłanych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przez poszczególne publiczne stacje telewizyjne i oddziały terenowe radia, wyrywkowych
przykładów audycji publicystycznych, magazynów informacyjnych itp.;

2.

Podane przykłady materiałów, jak wynika z ich tytułów i opisów, nie dotyczą promocji bezpiecznych
warunków pracy, lecz różnej tematyki luźno lub wcale powiązanej z ogólnym pojęciem bezpieczeństwa,
jak np. zmiany w przepisach emerytalnych, bezrobocie, poszukiwanie pracy, strajki itp.;

3.

Brakuje analizy i jakichkolwiek wniosków jak powinna być realizowana misja mediów publicznych w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W świetle powyższego, mając na uwadze fakt, iż problematyka upowszechniania bezpiecznych warunków pracy i
przestrzegania prawa pracy należy do zakresu misji publicznej, Rada Ochrony Pracy negatywnie ocenia
działalność Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w tym zakresie.
Rada Ochrony Pracy, mając na uwadze olbrzymie koszty ekonomiczne wynikające z wypadków przy pracy (od
2,6% do 3,8% PKB) oraz znacząco większe koszty społeczne, w wyniku m.in. ponad 100 tys. ofiar wypadków
przy pracy, w tym ok. 500 śmiertelnych, wynoszące od 33 do 48 mld zł rocznie, uznaje za niezbędne:
1.

2.

Podjęcie w publicznej telewizji i radiu działań dotyczących:



uruchomienia profesjonalnych, cyklicznych programów emitowanych przynajmniej raz w
tygodniu o stałej godzinie, w okresie dobrej oglądalności/słuchalności. Praktykę taką można
wprowadzić wzorem audycji dotyczących bezpieczeństwa pracy rolników w "Sygnałach Dnia".
Cykliczne programy powinny być realizowane z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn i
skutków wypadków i chorób związanych z warunkami pracy. Analizę tę powinni realizować
eksperci. Szczególnie istotną rolę w cyklicznych programach na ten temat ma telewizja
oddziaływująca szerzej i skuteczniej m.in. na młode pokolenie;



promowanie przede wszystkim bezpiecznych form pracy i szeroko pojętej kultury
bezpieczeństwa przez prezentacje tzw. "dobrych praktyk" w przedsiębiorstwach;



natychmiastowe, skuteczne zablokowanie emitowania w telewizji reklam promujących
niebezpieczne dla życia zachowania w środowisku pracy.

Niezbędne jest zorganizowanie pod auspicjami Marszałka Sejmu RP spotkania Prezydium Rady
Ochrony Pracy z kierownictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz kierownictwem Polskiego
Radia i Telewizji Polskiej w celu podjęcia programu promocji kultury bezpieczeństwa pracy w
emitowanych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w reklamach.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Warszawa, 8 września 2009 r.

