STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Rada Ochrony Pracy, na posiedzeniu 25 października 2007 r., zapoznała się z działalnością prewencyjną
Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie przedstawionego opracowania pod tytułem "Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji Pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", dokonanej prezentacji tego opracowania i przeprowadzonej
dyskusji Rada pozytywnie oceniła działalność prewencyjną w tym zakresie.
Stosowane obecnie przez PIP metody i środki działalności prewencyjnej zmierzają do poprawy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Spośród stosowanych działań szczególnie należy wymienić:



informowanie pracodawców, organizacji związkowych oraz organów władzy terenowej o przyczynach
zbadanych wypadków, ujawnionych źródłach czynników niebezpiecznych oraz środkach
ograniczających lub eliminujących zagrożenia wypadkowe;



przeciwdziałanie złej organizacji pracy;



wpływanie na pracodawców w celu zapewniania ergonomicznych stanowisk pracy nie powodujących
dolegliwości mięśniowo-szkieletowych;



realizowanie programu pilotażowego dotyczącego zapobiegania negatywnym skutkom stresu w pracy;



prowadzenie szkoleń, w tym dla uczniów i nauczycieli;



rozpowszechnianie wydawnictw promujących bezpieczne warunki pracy.

Rada Ochrony Pracy spodziewa się, że w wyniku prowadzonej działalności prewencyjnej zostanie zahamowany
wzrost wypadków przy pracy.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada uznaje za konieczne:
1.

kontynuowanie działań prewencyjnych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy szczególnie w
przemyśle, budownictwie, górnictwie, transporcie, handlu i ochronie zdrowia;

2.

kontynuowanie realizacji programów PIP dotyczących walki ze stresem;

3.

dalsze popularyzowanie działalności prewencyjnej PIP wśród organizacji pracodawców i związków
zawodowych wraz z promowaniem tych przedsiębiorstw, w których poniesione koszty na poprawę
warunków pracy przyczyniły się do zmniejszenia wypadkowości i zagrożeń;

4.

doprowadzenie, aby w programach nauczania szkół rolniczych został wprowadzony przedmiot związany
z bezpieczeństwem pracy;

5.

przywrócenie w statystyce GUS informacji o wypadkowości nieletnich w rolnictwie;

6.

doprowadzenie do nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych tak, aby co roku zwiększane były środki na prewencję;

7.

uruchomienie w publicznym radiu i telewizji stałych audycji, zapewniających upowszechnianie zagadnień
bezpiecznej pracy w szerokich rzeszach społeczeństwa.
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