Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.
Warszawa, 14 marca 2006 r.

Szanowna Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącego audycji
promujących kulturę bezpieczeństwa pracy informuję, że Polskie Radio Rozgłośnia
Regionalna w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. wyemitowało na swojej antenie w
okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006 roku następujące audycje:
1. W cyklu audycji porad prawnych „Prawo dla każdego” dwie poświęcone były
przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania 2 x 5
min. między godziną 10:00 – 11:00.
2. Rozmowa z Pawłem Wypychem – sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej i pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych na
temat utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w pracy i tworzenia
bezpiecznych i zgodnych z wymogami BHP warunków pracy. Czas trwania 45
min. między godziną 17:00 – 18:00
3. Rozmowa na temat warsztatów terapii zajęciowej jako przykładu praktycznej
realizacji wymogów BHP przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czas
trwania 50 min. między godziną 17:00 – 18:00.
4. Rozmowa z Witoldem Dłużniakiem Prezesem PKOL Paraolimpijskiego na
temat norm BHP obowiązujących przy organizacji zajęć sportowych dla osób
niepełnosprawnych. Czas trwania 45 min. między godziną 17:00 – 18:00.
5. Mazowiecka Nagroda Jakości - prezentacja firm, które uzyskały najlepsze
wyniki w zarządzaniu jakością i dbałości o jak najlepsze warunki pracy w
zakładzie. Czas trwania 4 min. między godziną 16:00 – 16:30.
6. Konkurs „Solidna Firma” – prezentacja firm nagrodzonych miedzy innymi za
stworzenie pracownikom dobrych i zgodnych z przepisami BHP warunków
pracy. Czas trwania 5 min. między godziną 16:00 – 17:00.
Łączny czas trwania audycji poświęconych
bezpieczeństwa pracy wyniósł 2 godz. 39 min.

tematyce

promowania

kultury

Radio Gdańsk S.A.
Informacja dotycząca obecności w programie Radia Gdańsk S.A. audycji
promujących kulturę bezpieczeństwa pracy w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006
•

Podsumowanie 2005 roku pod względem BHP w rolnictwie w audycji „Kraj za
rogatkami” – 1 stycznia 2006, godz. 6.30, czas trwania 4 minuty 12 sekund;

•

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy w audycji „Kraj za rogatkami” – 1 stycznia
2006, godz. 6.35, czas trwania 3 minuty;

•

Reportaż „Pod skrzydłami łabędzi” nagrodzony w Konkursie Bezpieczna praca w
rolnictwie w audycji „Kraj za rogatkami” – 22 stycznia 2006, godz. 6.36, czas trwania
5 minut;

•

Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych, rozmowa z Wojewódzkim
Inspektorem Nadzoru Budowlanego Krystyną Weiler – 30 stycznia 2006, godz.
13.40, czas trwania 3 minuty;

•

Bezpieczne i niebezpieczne budowy, rozmowa z Andrzejem Sotkowskim – 30
stycznia 2006, godz. 11.10, czas trwania 20 minut;

•

Mobbing w miejscu pracy, rozmowa z Karoliną Sikorską Prezesem Stowarzyszenia
antymobingowego w Gdańsku – 1 lutego 2006, godz. 18.10, czas trwania 10 minut;

•

Prawo Budowlane, rozmowa z Adamem Stielerem, z-cą naczelnika
Wydziału Architektury i Urbanistyki UM w Gdańsku – 2 lutego 2006, godz. 12.15,
czas trwania 4 minuty;

Łącznie na tematykę promowania kultury bezpieczeństwa w pracy w przekazach
wyemitowanych od 1 stycznia do 28 lutego 2006 roku, Radio Gdańsk S.A. przeznaczyło 49
minut.

Polskie Radio Kielce S. A.
Marzena Sobala

Kielce, 2006-03-20

Dyrektor Programowy
Polskiego Radia Kielce S. A.

Szanowna Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
Przepraszam za opóźnienie w nadesłaniu oczekiwanych przez Panią informacji dotyczących
„promocji kultury bezpieczeństwa pracy”. Wyjątkowo we wskazanym w Pani piśmie terminie
– temat ten nie pojawił się na naszej antenie. Jeszcze raz przepraszam.
Tematyka bezpieczeństwa pracy, higieny pracy, prawa pracy dość często gości na
Naszej antenie i mamy nadzieję, że nasi Słuchacze nie narzekają na jej brak. Utrzymujemy
stałą i dobrą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, Związkami Zawodowymi, Biurami
Pracy, co pozwala nam na bieżąco śledzić najistotniejsze dla pracowników i pracodawców
tematy obejmujące omawiany obszar tematyczny.
Odnosząc się do tematu postawionego w Pani piśmie , chciałabym wyjaśnić, że o
bezpieczeństwie pracy, higienie pracy mówimy w naszych programach najczęściej w sezonie
budowlanym i okresie kulminacji prac polowych, lub - jeżeli okoliczności (głośne zdarzenia)
taki temat wywołają. We wskazanym przez Panią terminie – 1 stycznia-28 lutego – ta
tematyka, z małym wyjątkiem, nie pojawiła się na antenie. Wyjątek to 3 minutowy materiał w
popołudniowym informacyjno-muzycznym programie o odśnieżaniu dachów przez osoby
nieuprawnione .
Z wyrazami szacunku
Dyrektor programowy
PR Kielce
Marzena Sobala

Radio Koszalin
Koszalin 2006-03-13
L.dz. RK/

/03/06
Sz. P.
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca KRRiT
WARSZAWA

Szanowna Pani Przewodnicząca,
W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 22 lutego 2006 r, znak DPM – 0761 – 01/2006 –
4, w sprawie informacji dotyczących obecności w programie Radia Koszalin audycji
promujących kulturę bezpieczeństwa pracy, przedstawiam poniżej wykaz audycji
dotyczących tej tematyki wyemitowanych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006 r.
Wykaz audycji wyemitowanych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006 r.:
- 18.01.06r.

-

g.17.20; Aktywizacja zawodowa kobiet; 2,5 min

- 20.01.06r.

-

g. 13.10; Szkolenie BHP dla osób poszukujących pracy; 3 min.

- 25.01.06r.

-

g. 17.15; Poradnik pracowniczy – porady Państwowej Inspekcji Pracy
- o niuansach zawierania umów o pracę; 3 min
- o umowach o pracę na czas określony; 6 min.
- o konieczności odpracowywania dni wolnych; 4 min.

- 27.01.06r. g. 16.20; aktywizacja bezrobotnych z terenu Białogardu z
uwzględnieniem warunków pracy u nowych pracodawców; 3 min.
- 03.02.06r. g. 13.10; Program „Startuj bezpiecznie” w Koszalinie (dot. Zasad
rozpoczynania działalności gospod. Z uwzględnieniem przepisów prawa pracy); 3 min.
- 07.02.06r.

-

g. 13.10; Europejski dzień bez komputera – kultura pracy; 3 min.

22.02.06r.

-

g. 17.15; Poradnik pracowniczy – porady Państwowej Inspekcji Pracy
- prawa pracownicze; 10 min.
- urlopy; 6 min.
- godziny nadliczbowe; 10 min.
- wynagrodzenie za pracę w niedzielę; 8 min.

Łączny czas audycji to: 61, 5 min.
Z poważaniem
Zenon Suszycki
Prezes Zarządu

Radio Merkury Poznań
Wykaz audycji promujących kulturę bezpieczeństwa pracy
na antenie Radia Merkury Poznań (1.01.2006-28.02.2006)

Nazwa audycji
i godzina emisji
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
W środku dnia
12.20-13.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00
Wielkopolski kalejdoskop
16.10-17.00

Temat materiału
Przykład nowoczesnej
organizacji pracy w urzędzie
miejskim w Gostyniu
Warunki i bezpieczeństwo pracy
w zakładzie utylizacyjnym
Wymogi BHP podczas
odśnieżania dachów
Niebezpieczne warunki pracy
kierowców komunikacji miejskiej
w Kaliszu
Funkcjonowanie w środowisku i
higiena pracy w planowanej
spalarni śmieci
Plany inwestycyjne i tworzenie
nowoczesnych miejsc pracy w
Volkswagenie
Organizowanie miejsc pracy dla
niepełnosprawnych -relacja z
targów pracy
Nowy zawód – asystent
zawodowy osoby
niepełnosprawnej
Razem

Czas
trwania
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
40’

Radio Rzeszów

Rzeszów 14.03.2006 r.

Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W odpowiedzi na pismo DPM-0761-01/2006-11 z dn. 22 lutego 2006 r. przesyłamy
informacje o audycjach (materiałach dźwiękowych) wyemitowanych na antenie Radia
Rzeszów od 01.01.2006 do 28.02.2006 promujących kulturę bezpieczeństwa pracy:
w audycji „Lexpert”:
-3 stycznia - Czy czas pracy jest zgodny z kodeksem pracy i co przysługuje pracownikowi za
dodatkową pracę? (5’)
Prawo do wypoczynku po ciężkich dniach pracy (5’).
-5 stycznia –Praca a emerytura pomostowa (5’).
-6 stycznia –Program mobilności pracowniczej (5’).
-13 stycznia –Zatrudnienie za granicą. Kapitał początkowy (5’).
-24 stycznia - „Dokumentacja pracy – usprawiedliwianie nieobecności czy spóźnienia oraz
praca w niskiej temperaturze” (5’).
„Czy niemieckie firmy i instytucje rządowe przysyłające do Polski swoich pracowników
łamią przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych ?” (5’).
-31 stycznia –Socjalne Spółdzielnie Pracy (5’)
-1 lutego – Co warto wiedzieć , kiedy firma z firmą zawiera umowę oraz jakie mogą być
konsekwencje wypadku spowodowanego przez pracownika korzystającego
z samochodu służbowego? (5’).
Aktywizacja zawodowa i pomoc osobom bezrobotnym jako jeden z celów Rzeszowskiego
Stowarzyszenia B-4, które wdraża programy pomocowe Unii Europejskiej (5’).

-7 lutego – Nierówności w formach zatrudnienia –dyskryminacja (5’)
- 23 lutego –Polskie wymogi prawne dotyczące zatrudniania niań (5’).
-22 lutego –Prawo do urlopu wypoczynkowego –co o tym mówi prawo pracy i jak to jest
przestrzegane(5’).
-24 lutego - Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych, które pomaga , udziela
informacji o warunkach i zasadach pracy w krajach UE (5’).

w audycji „Giełda pracy”:
-6 lutego –Projekt programu Phare 2003 – usługi zwolnień monitorowanych, pomoc osobom
zwalnianym z pracy (9’)
-27 lutego – Konkurs „Lodołamacze 2006”-promocja zakładów pracy zatrudniających osoby
niepełnosprawne (9’).
w audycji „Rozmowy o zdrowiu”:
-22 lutego –Tworzenie miejsc pracy chronionej dla inwalidów przez przedsiębiorców
w regionie. (5’).
Łączny czas audycji wyemitowanych od 1 stycznia do 28 lutego 2006 to 93 minuty.

Z poważaniem
Członek Zarządu d/s programowych
Tadeusz Seroka

Radio Szczecin
WYKAZ AUDYCJI PROMUJĄCYCH KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA PRACY
l.p. Nazwa
audycji, w
której
emitowano
materiał
dźwiękowy
1 Studio Bałtyk

2

Wszystko na
gorąco

3

Pomóc sobie
pomóc innym

4

Pomóc sobie
pomóc innym

5

Studio Bałtyk

6

Wszystko na
gorąco

7

Studio Bałtyk

8

Pomóc sobie,
pomóc innym

9

Wszystko na
gorąco

Data
emisji

Czas
Temat
trwania
materiału

25.01,
godz.
6.009.00
26.01,
godz.
14.0016.00

7 min

30.01
godz.
20.0021.00
30.01
godz.
20.0021.00
30.01,
godz.
6.009.00
30.01,
godz.
14.0016.00

16 min

31.01,
godz.
6.009.00
01.02,
godz.
20.0021.00

5 min

02.02,
godz.
14.0016.00

10 min

5 min

30 min

6 min

15 min

25 min

Praca na mrozie. Kto musi pracować w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych?,
jakie warunki pracownikowi musi zapewnić
pracodawca? Czy można odmówić takiej pracy?
Przestrzeganie przez pracodawców zasad
dotyczących odpowiednich warunków pracy tj.
odpowiedniej temperatury w halach i
pomieszczeniach fabrycznych. PIP kontroluje
zakłady pracy.
Reportaż pt. „Wypadek”. Obraz pracy
małoletniego w małych firmach. Czy bohater jest
wykorzystywany przez swoich szefów?
Dyskusja i rozmowa z gośćmi- inspektorami PIP,
socjologami o warunkach, jakie powinni spełniać
pracodawcy chcąc zatrudnić nieletnich. Czy
dzieci są wykorzystywane przez pracodawców?
Nadzór budowlany sprawdza zabezpieczenie
obiektów budowlanych w województwie. (w
świetle katastrofy budowlanej na Śląsku)
Czy pracodawcy i właściciele dużych
pomieszczeń produkcyjnych i handlowych
zapewniają odpowiednie warunki bezpieczeństwa
dla osób przebywających w tych
pomieszczeniach?
Reporterzy sprawdzają, czy zarządcy sklepów
wielkopowierzchniowych zapewniają
bezpieczeństwo dla klientów i pracowników
poprzez odśnieżanie dachów.
Dyskryminacja kobiet przez pracodawców
(nadgodziny, praca kobiet w ciąży, praca przed
komputerem) czy to jest duży problem, czy
zalicza się do jednorazowych „grzeszków”
szefów?
Reporterzy sprawdzają system bezpieczeństwa
ewakuacyjnego (drzwi, ciągi komunikacyjne,
oznaczenia) w dużych obiektach budowlanych.
Jakie zadania nowe zadania stoją przed
zarządcami tych obiektów?

10 Wszystko na
gorąco

06.02,
godz.
14.0016.00

13 min

11 Noc z radiem

06.02,
godz.
23.05.24.00

15 min

12 Wszystko na
gorąco

10.02,
godz.
14.0016.00
10.02,
godz.
20.0021.00

5 min

14 Studio Bałtyk

20.02,
godz.
6.009.00

7 min

15 Pomóc sobie,
pomóc innym

22.02,
godz.
20.0021.00

17 min

13 Pomóc sobie,
pomóc innym

25 min

Szczecińscy nauczyciele chorują. Wielu z nich
przebywa na urlopach zdrowotnych. Dlaczego
chorują? Reporterzy sprawdzają warunki BHP w
szkołach, rozmowa z lekarzami i inspektorami
PIP
Dzień bezpiecznego komputera, w tym informacje
n/t wpływu pracy monitorów na zdrowie.
Rozmowa z gościem- analiza metod
zabezpieczania pracowników biurowych przed
niekorzystnym wpływem komputera
Oferty pracy w hipermarkatech- czy są
atrakcyjne?, czy spełniają wszelkie normy
bezpieczeństwa i prawa pracy?
Jakie warunki muszą zapewnić pracodawcy
swoim niepełnosprawnym podwładnym aby
działać w zgodzie z prawem?, czy istnieje
mozliwość dofinansowania takich stanowisk
pracy? –
-rozmowy z gośćmi.
Choroby zawodowe; Jakie grupy zawodowe
najczęściej chorują?, jakie to są choroby? Czy
pracodawcy korzystają z prawa kontrolowania
swoich pracowników, którzy przebywają na
zwolnieniach lekarskich ?
Reportaż pt. „U masażysty” o aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych, problemach
z jakimi się spotykają przy zatrudnianiu.

Łączny czas poświęcony w/w tematowi w okresie styczeń-luty 2006r : 201 min
Informacje związane bezpośrednio lub pośrednio z tematyką bezpieczeństwa pracy
przekazywane były również w codziennych serwisach informacyjnych (szczególnie w
następstwie tragedii na Śląsku z 28.01). Czas ich trwania jest trudny do oszacowania.

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi
RADIO ŁÓDŹ – SPÓŁKA AKCYJNA
90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130
tel. centr. +48 42 675 38 00 fax 678 37 12 tel 675 39 11
konto PEKAO S.A. II o/Łódź 36124030281111000028220963
NIP: 725-00-32-743 REGON: P-470791055
E-mail: prezes@radiolodz.pl
URL:www.radiolodz.pl

Łódź, 10.03.2006 r.

Departament Programowy Biura KRRiT
Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9
01 - 015 Warszawa

Dotyczy audycji promujących kulturę bezpieczeństwa pracy:
W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006 r.wyemitowano następujące materiały o
powyższej tematyce:
1. „Mróz na dworze, gorąco w hucie” - wstawka dźwiękowa w bloku programowym
„Radioranek” – 24.01. godz. 8.10 czas: 3’; temat - niwelowanie skutków wysokiej
temperatury głównie poprzez zaopatrzenie pracowników w wodę mineralną.
2. „Usuwanie śniegu z dachów” – wstawka dźwiękowa w Radioranku – 1.02. godz. 7.45,
czas: 3’: temat – wypowiedź przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy o tym, kto może
wykonywać taką pracę, jakie należy mieć uprawnienia i zabezpieczenia.
Ponadto pragnę dodać, iż w ramówce naszej stacji widnieje pozycja pod nazwą „Porady
prawne”, którą nadajemy w każdy poniedziałek o godz. 11.15. W ramach tej audycji
niejednokrotnie w ciągu roku poruszane są problemy związane z bezpieczeństwem pracy,
zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim, gdy jest duże natężenie prac polowych i robót
budowlanych. W programie informujemy również o konkursach Państwowej Inspekcji Pracy,
jak np. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” czy „Bezpieczna budowa”.
Pod koniec ubiegłego roku, tragiczny wypadek w firmie „Indesit” był przyczynkiem
do wielu spotkań na antenie i rozmów na temat kultury bezpieczeństwa pracy.

Jolanta Pawlikowska
Kierownik Działu Emisji i Zbiorów

Rejestracja Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS nr 0000089881
Regon 930254670 NIP 896-00-07-583 Kapitał akcyjny 1.328.900,00 zł.

Prezes Zarządu - Stanisław Pelczar
Wrocław, 10 marca 2006r.

L.dz. ZP/137/2006

Departament Programowy
Biura KRRiT
W związku z prośbą przewodniczącej KRRiT, Elżbiety Kruk, przesyłam informację
dotyczącą nadawanych przez nas audycji promujących bezpieczeństwo pracy.

1. Wykaz audycji wyemitowanych w styczniu i lutym tego roku
Data emisji
Temat
Forma /pasmo programowe/
czas trwania
3.01

4.01
9.01 -13.01

19.01

Praca w Polsce i Unii Europejskiej Raport publicystyczny
(z porównaniem prawa pracy,
/16.oo -19.oo/ - 15 min.
zasad zatrudniania i ochrony
pracowników)
Odszkodowania dla pracowników Reportaż interwencyjny,
z elementami edukacyjnymi
/16.oo - 19.oo/ - 7 min.
Zadbaj o serce (m.in. o higienie
Cykl audycji poradnikowych z
pracy osób narażonych na stres,
telefonicznym dyżurem ekspertów
paleniu w miejscach pracy,
/10.oo - 11.oo/
przerwach w pracy etc.)
ok. 150 min.
Czas pracy (m.in. kierowców)
Audycja publicystyczna
/16.oo - 19.oo/ - 5 min.
Informacje w dziennikach /cały
dzień/ - ok. 5 min.

24.01

Urzędy pracy szkolą (w tym o
szkoleniach z zakresu BHP)

29.01

Efektywność i warunki pracy w
godz. nocnych
* Bezpieczeństwo pracy na
wysokości.

29.01 - 1.02

e-mail: StanislawPelczar@prw.pl

Audycja edukacyjno –informacyjna /16.oo - 19.oo/ -5min.Informacje w dziennikach /cały dzień/ - ok.
5 min.
Felieton /16.oo - 19.oo/ - 3 min.
Cykl "Bezpieczeństwo w cenie"
Relacje reporterskie (w tym z

•
•

Bezpieczeństwo pracy w
budynkach halowych.
* Ratownictwo medyczne
(także w kontekście wypadków
w zakładach pracy)

26.01.

Odszkodowanie za niepłacenie
pensji

1.02

Miejsca pracy (nowe miejsca
pracy, jak rozmawiać z
pracodawcą, zasady przyjęć do
pracy)
Tachografy

3.2

17.02

Zatrucie gazem (nieprawidłowa
obsługa wózka widłowego)

22.02

Przekształcenia własnościowe, a
prawa pracownicze (Centrozłom)

•
•
•

inspekcji prowadzonych przez PIP).
Rozmowy ze specjalistami.
Informacje w dziennikach.
Cykl nadawany w pasmach:
5.oo-9.oo; 10.oo -11.oo; 16.oo19.oo /łącznie ok. 60 min./
Reportaż /5.oo - 9.oo/ -7 min.
Informacje w dziennikach
/ok. 4 min./
Raport publicystyczny /16.oo 19.oo/ -20 min.
Mała forma radiowa /5.oo - 9.oo/5 min.
Informacje w dziennikach /ok. 3 min./.
Relacja reporterska i rozmowy ze
specjalistami /16.oo-19.oo/- 5 min.
Informacje i korespondencje w
dziennikach /ok. 10 min./.
Audycja publicystyczna /16.oo19.oo/ - 8 min.

Bezpieczeństwo i kultura pracy są też stałym elementem cotygodniowego
serwisu
specjalistycznego "Praca" emitowanego w poniedziałki o godz. 7.3o.
Tematyka ta przewija się też podczas cotygodniowych dyżurów prawnych (godz. 10.oo - 11.oo)
obejmujących rozmowy antenowe i telefonicznie udzielane słuchaczom porady.
W styczniu i lutym ze względu na dominację innych tematów zawieszone zostały stałe dyżury
specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy. W pozostałych miesiącach taki godzinny dyżur w
programie (rozmowy na antenie, telefoniczne porady dla słuchaczy) odbywa się regularnie
(zależnie od sezonu) co 2 lub co 3 tygodnie (częściej wiosną, latem i wczesną jesienią).

2. Łączny czas audycji poświęconych bezpieczeństwu pracy w styczniu i lutym wyniósł
ok. 310 minut.
Stanisław Pelczar
Prezes Zarządu
Redaktor Naczelny
Radia Wrocław SA

e-mail: StanislawPelczar@prw.pl

Radio Kraków
Szanowna Pani
W związku z pismem DPM-0761-01/2006-5 przesyłamy informacje dotyczące audycji
promujących kulturę bezpieczeństwa pracy w okresie od 1 stycznia do
28 lutego 2006:
6.I. Rozmowy z ratownikami medycznymi, informacje o kursach ratownictwa medycznego i
zachęta do wzięcia udziału, omówienie przypadków, w których pomoc ratownika okazała się
niezbędna, w tym wypadków przy pracy - 10' (w ramach pasma "Przed hejnałem") 9.I.
Wyjaśnienia przepisów ppoż dotyczących ogrzewania gazowego - 3' (w ramach pasma "Co niesie
dzień") 16.I. Pracujące kobiety w ciąży i ich ochrona - 11' (w ramach pasma "Przed
hejnałem")
23.I. "Wypadek" - reportaż Ewy Szkurłat o młodzieży odbywającej praktyki, a traktowanej przez
pracodawcę jako bezpłatna siła robocza. Informacje o adresie Inspektoratu Pracy, do którego
można zgłaszać problemy dotyczące uchybienia przepisów prawa pracy i bhp - 11'
15.II. Utrata słuchu jako choroba zawodowa - 6' (w ramach pasma "Przed
hejnałem")
Z wyrazami szacunku
Mariusz Marcin Pulit, Członek Zarządu Radia Kraków

„Radio Białystok” S.A.
Białystok, 13 marca 2006 r.

Pani

Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
KRRiT
Szanowna Pani Minister,
W odpowiedzi na pismo DPM-0761-01/2006-1 z dnia 22 lutego br., uprzejmie
informuję, że w tym roku, do 28 lutego, emitowaliśmy trzy duże, 15-minutowe reportaże
dotyczące kultury i bezpieczeństwa pracy. Były to:
1. „Ja pracownik” Agnieszki Czarkowskiej. Jest to historia młodej kobiety, która
po ukończeniu dwóch fakultetów, nie mogąc znaleźć zajęcia odpowiadającego jej
kwalifikacjom, przyjęła pracę fizyczną, którą porzuciła, bowiem była ona fatalnie
zorganizowana i niebezpieczna. Była po prostu bezsensowna.
2. „Bezrobotni powyżej 50-tki” Alicji Kulig. Rzecz o pracy w trudnych warunkach,
„na czarno”, bez ubezpieczeń i zabezpieczeń. Pracodawca wykorzystał sytuację ludzi
po 50-tce, którzy z powodu wieku nie mieli szans na znalezienie legalnej pracy,
odpowiadającej ich umiejętnościom i możliwościom.
3. „Pracoholicy”

Katarzyny

Kalwat.

Reportaż

o

młodych,

wykształconych

ludziach, uczestniczących w tzw. „wyścigu szczurów”. Pracują bez opamiętania przez
wiele godzin. Stresy i zmęczenie łagodzą alkoholem, narkotykami. Skutki najczęściej
opłakane.
Wszystkie te audycje wyemitowane zostały o godz. 11:15 i powtórzone o 19:30.

Z poważaniem
Ładysław Tomasz Piotrowski
Dyrektor Programowy
„Radia Białystok” S.A.

Polskie Radio SA
Warszawa, 2006-03-03

Obecność tematyki bezpieczeństwa i kultury pracy
w programach Polskiego Radia SA
01.01.2006 r. – 28.02.2006 r.
Spis treści:
1. Założenia programowe dotyczące bezpieczeństwa i kultury pracy wynikające z
obowiązków nadawcy publicznego
2. Problematyka bezpieczeństwa i kultury pracy w Programach, pasmach, audycjach i
akcjach antenowych Polskiego Radia SA
3. Wykaz audycji dotyczących bezpieczeństwa i kultury pracy
4. Tematyka bezpieczeństwa pracy w audycjach specjalnych nadanych w związku z
katastrofą budowlaną w Katowicach (28.01.- 31.01.2006 r.)

1. Założenia programowe dotyczące bezpieczeństwa i kultury pracy
wynikające z obowiązków nadawcy publicznego
Problematyka szeroko pojętej kultury i bezpieczeństwa pracy jest stale obecna
na antenach Polskiego Radia SA. Wynika to z obowiązków misyjnych jakie na
nadawcę publicznego nakładają:
Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. ze zmianami ustawy o
radiofonii i telewizji z dnia 2 kwietnia 2004 r., a szczególnie Art. 22, dotyczący
prezentowania i wyjaśniania polityki państwa przez organy państwowe
oraz
Art. 23, dotyczący przedstawiania stanowisk partii politycznych, związków
zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Rozporządzenia KRRiT:
- z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z
przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii
politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych
sprawach publicznych;
- z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu postępowania w związku z
prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki
państwa przez naczelne organy państwowe.
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Z powyższego wynika potrzeba prezentowania omawianej tematyki w skali
makro, a więc dotyczącej całego społeczeństwa, poszczególnych środowisk
zawodowych i grup społecznych (np. ustawy Sejmu, uchwały rządu i rozporządzenia
poszczególnych ministrów, stanowisko związków zawodowych, organizacji
społecznych) oraz w skali mikro, dotyczącej niewielkich środowisk lokalnych, grup
zawodowych, wręcz spraw pojedynczych ludzi.
Na antenach Polskiego Radia SA są stale tematy podejmujące zagadnienia
prawa pracy, medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, etyki, kultury i
filozofii pracy, ubezpieczeń w miejscu pracy, zagadnień rozwijania własnej
przedsiębiorczości.
Prezentujemy stanowiska pracodawców i pracowników, rejestrujemy zmiany
zachodzące w naszym prawie w związku z przynależnością do UE, mówimy o
problemach polskich pracowników zatrudniających się za granicą, konsekwencjach
zatrudniania (legalnie i nie legalnie) obcokrajowców w polskich firmach.
Mówimy o pracy wyspecjalizowanych instytucji – Państwowej Inspekcji Pracy,
uprawnieniach zawodowych i społecznych inspektorów pracy. Reagujemy z
wyprzedzeniem na spodziewane zmiany, np. w relacjach prawnych i społecznych
między pracodawcą a pracownikiem po wprowadzeniu zawodowej armii w Polsce.
W sumie Polskie Radio SA poświęciło w styczniu i lutym 2006 r. tematyce
bezpieczeństwa i kultury pracy 821 minut programu (13 godzin 41 minut).
Były to audycje tematyczne, informacje w Wiadomościach oraz audycje
specjalne i relacje z katastrofy budowlanej w Katowicach.

2. Problematyka bezpieczeństwa i kultury pracy w Programach,
pasmach, audycjach i akcjach antenowych Polskiego Radia SA
Problematyka bezpieczeństwa i kultury pracy prezentowana jest przede wszystkim w
• Jedynce, antenie uniwersalnej, adresowanej do słuchacza dojrzałego o
wyrobionych nawykach i określonych wymaganiach. Program ten
prezentuje treści (m.in. związane z bezpieczeństwem pracy, np., prawne i
medyczne) w sposób dokładny, pogłębiony merytorycznie, ze wskazaniem
miejsc i źródeł, w których można uzyskać szerszą wiedzę, a jednocześnie
czytelny i przystępny. Jego elementem charakterystycznym jest częste
uruchamianie telefonicznych dyżurów eksperckich, gdzie nasz słuchacz
może uzyskać informacje dotyczące jego konkretnej sprawy. W dyżurach
biorą udział prawnicy, lekarze, pracownicy ZUS, KRUS, przedstawiciele
związków zawodowych. Dominują materiały poradnicze i edukacyjne. Tu
również jest miejsce na pogłębioną analizę problemów w audycjach
publicystycznych.
• Trójce, antenie adresowanej do słuchacza o postawie kreatywnej,
dynamicznego, oczekującego zwartej oraz krótkiej informacji i komentarza.
Cechą charakterystyczna tej anteny w omawianej problematyce, są więc
krótkie formy radiowe w postaci reportaży przedstawiających indywidualny
2

problem (np. mobbing w miejscu pracy, prawo do tworzenia związków
zawodowych, czas pracy) oraz krótki komentarz eksperta.
• Radia BIS, antenie przeznaczonej do najmłodszego i młodego słuchacza.
Tu w interaktywnej formie staramy się pomóc w wytworzeniu określonych
nawyków (już od poziomu szkoły, np. dotyczących praw i obowiązków
ucznia), które w dorosłym życiu owocować będą znajomością nie tylko
praw pracowniczych, ale i zasad prowadzenia własnej firmy. W Bisie
dominują więc formy edukacyjne, reportażowe, dyskusje „na żywo” z
udziałem wychowawców, pedagogów, młodych pracodawców i
pracowników, animatorów przedsiębiorczości w środowiskach młodych
ludzi, wolontariuszy. Tu również jest miejsce na tak ważną z punktu
widzenia bezpieczeństwa pracy akcję antenową, jaka jest nauka zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Temat bezpieczeństwa i kultury pracy jest podejmowany w pasmach o
największej słuchalności.
W Jedynce:
• Dzień się budzi (03.00 – 06.00)
• Sygnały dnia (06.00 – 09.00)
• Cztery pory roku (09.00 –12.00)
• Z pierwszej ręki (16.00 – 18.00)
• Debata (17.07 – 18.00)
• Wieczór z Jedynką (19.00 – 22.00)
W Trójce:
• Poranne „Zapraszamy do Trójki” (06.00 – 09.00)
• Trzecie śniadanie (09.00 – 12.00)
• Za a nawet przeciw (12.00 –13.00)
• Orzech i reszta (13.00 – 16.00)
• Popołudniowe „Zapraszamy do Trójki” (16.00 – 18.00)
W Radiu BIS
• Marker (09.00 –11.55)
• Bisowisko (16.00 –18.55)
• Zostaw wiadomość (23.00 –24.00)
W zależności od wagi i zakresu podejmowanego tematu lub wydarzenia,
problematyka bezpieczeństwa i kultury pracy pojawia na antenach Polskiego Radia SA w:
• wiadomościach i serwisach informacyjnych: tu prezentujemy ustawy i
uchwały władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. ostatnio ustawę w
sprawie KRUS), stanowisko związków zawodowych, organizacji
społecznych, pracodawców, opinie partii politycznych, ale również
wydarzenia, np. losowe i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa pracy.
(katastrofa budowlana w Katowicach);
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• audycjach publicystycznych podejmujących tematykę polityczną,
gospodarczą, społeczną (np. Debata): tu jest miejsce na szerokie
prezentowanie różnorodnych opinii partii, ekspertów, organizacji
społecznych i zawodowych, dotyczących zmian we wszystkich dziedzinach
życia społecznego dotyczących pracy i jej bezpieczeństwa (np. w związku z
wymaganiami prawa UE);
• audycjach edukacyjnych i poradniczych. W tych audycjach omawiamy
zasady prawne, obowiązujące przepisy BHP i Ppoż. Wskazujemy przepisy,
drogi prawne i instytucje, w których słuchacz może znaleźć odpowiedzi na
interesujące go problemy. Tu właśnie jest miejsce na cieszące się dużą
popularnością pozaantenowe dyżury telefoniczne ekspertów;
• reportażach: tu jest miejsce na indywidualizację problemów, prześledzenie
jednostkowego wydarzenia, wskazanie jakie osobiste konsekwencje może
mieć nieznajomość lub łamanie prawa. Nasi autorzy często podejmują
interwencję w obronie interesów słuchaczy lub wskazują przykłady nowych
rozwiązań i przedsiębiorczości. Audycje te mają również wymiar
edukacyjny;
• audycjach literackich i słuchowiskach. Często wątkami radiowych powieści
„Matysiakowie” czy też „W Jezioranach” są sprawy związane z pracą
literackich bohaterów. Można stwierdzić, że w tym wypadku nasi autorzy
starają się o literackie przetworzenie autentycznych faktów i wydarzeń
prezentowanych na naszych antenach.
Praktyką Polskiego Radia jest podejmowanie i omawianie jednego tematu w
sposób „rozwijający się”, od krótkiej informacji – w wiadomościach, poprzez
dyskusję polityków i ekspertów, dotyczącą podanej wiadomości – w audycji
publicystycznej, po interwencję i edukację w indywidualnej sprawie słuchacza – w
audycji poradniczej i reportażu interwencyjnym.
Równie istotne jest szybkie antenowo reagowanie na zgłaszane przez naszych
słuchaczy kwestie i obserwacje. Dotyczą one w większości, właśnie tak ważnych
życiowo spraw jak praca i przepisy które ją regulują, jej bezpieczeństwo i kultura.
Temu celowi służą specjalne dyżury reporterskie w paśmie „Sygnały dnia”. Dyżurny
reporter (codziennie w innym mieście dysponującym infrastrukturą studyjno –
nadawczą) przyjmuje telefony naszych słuchaczy dotyczące m.in. problematyki pracy.
W dwóch „wejściach” antenowych (g. 06.17 i 07.38, po ok. 4’), wspólnie z
zaproszonymi ekspertami wyjaśnia poszczególne sprawy w świetle obowiązujących
praw i przepisów, interweniuje w urzędach w indywidualnych i społecznych sprawach.
Ważnym i stałym elementem programowym w prezentacji tematyki
bezpieczeństwa i kultury pracy są akcje antenowe. Warto wymieć tu XII już edycję
konkursu „Pracuj bezpiecznie” (realizowaną wspólnie z KRUS-em). Co tydzień, w
piątki o g. 05.33 (Jedynka) Krzysztof Bielecki (ekspert KRUS-u) omawia
najważniejsze zagadnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – szczególnie w
rolnictwie, gdzie dochodzi do dużej ilości wypadków, w tym z udziałem dzieci.
Również X edycja konkursu „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą” podejmuje kwestie
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bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w miejscach pracy. Materiały konkursowe
pojawiają w każdy czwartek w Sygnałach dnia o g. 06.37.
Jedynka, Trójka i Radio BIS, 23.02.2006 r. relacjonowały na swoich antenach
akcję „Nie biorę i nie daję łapówek”, która w oczywisty sposób odwoływała się do
zasad etyki pracy.

3. Wykaz audycji dotyczących bezpieczeństwa i kultury pracy
(w kolejności chronologicznej; data emisji, godzina emisji, czas trwania, tytuł
pasma, tytuł audycji, ewentualny udział gościa)
Jedynka
− 03.01.2006; g. 08.45; (2’); Sygnały dnia – sygnały gospodarcze; Jak długo pracują
Polacy; udz. P.Wojciechowski – ekspert
− 03.01.2006; g. 17.05; (55’); Debata; Niezbędne działania naprawcze w służbie
zdrowia, Ł.Abgarowicz, A.Sopliński, S.Piosik, J.Szczypińska, B.Socha,
P.Andrejuk, B.Dominiak
− 03.01.2006; g. 20.08 (52’); Wieczór z Jedynką; Filozoficzne doradztwo warunkiem
wyższego poziomu etycznego pracowników; T.Gadacz, R.Piłat, D.Gawin,
M.Cichocki, J.Palikont.
− 05.012006; g. 05.33; (3’); Dzień się budzi, Poranne Rozmaitości Rolnicze, Pracuj
bezpieczniej; Krzysztof Bielecki
− 06.01.2006; g. 12.42 (4’); Z kraju i ze świata; Radio Biznes; Dyskryminacja
przyszłych pracowników; I.Jaroszewska-Ignatowska
− 06.01.2006; g. 18.34; (4’); Z pierwszej ręki; Magazyn gospodarczy; Praca w UE;
J.Protasziewicz
− 06.01.2006; g. 18.38; (3’); Z pierwszej ręki; Magazyn gosparczy;
Nieprawidłowości w agencjach pracy tymczasowej; P.Wojciechowski
− 09.01.2006; g. 06.46; (6’); Sygnały dnia, Praca w górnictwie.
− 13.01.2006; g. 05.33; (2’); Dzień się budzi, Poranne Rozmaitości Rolnicze, Pracuj
bezpieczniej; K.Bielecki
− 14.01.2006; g. 22.20; (4’); Polska i świat; Państwowa Inspekcja Pracy;
P.Wojciechowski
− 16.01.2006; g. 04.33; (4’); Dzień się budzi; Praca w zagranicznych firmach;
R.Noworowski
− 20.01.2006; g. 05.33 (4’); Dzień się budzi, Pracuj bezpieczniej, K.Bielecki
− 23.01.2006; g. 08.44 (3’); Sygnały dnia; Sygnały gospodarcze; Kultura pracy a jej
wydajność; P.Mordasewicz
− 24.01.2006; g. 20.08; (55’); Wieczór z Jedynką; m.in. głuchota efektem nie
przestrzegania BHP; A.Czyżewski, M.Rogowski, A.Pankowska, A.Geremek,
K.Kochanek, H.Karzyński
− 27.01.2006; g. 18.33; (4’); Z pierwszej ręki; Magazyn gospodarczy; Wspieranie
aktywności zawodowej ludzi starszych; B.Świercz
− 28.01.2006; g. 04.33; (3’); Dzień się budzi; Prawo pracy
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− 28.01.2006; g. 22.00; (30); Polska i Swiat; Nie przestrzeganie przepisów
najczęstszą przyczyną katastrof; A.Zasuwa
− 31.01.2006; g. 04.33; (3’); Dzień się budzi; prawo pracy
− 03.02.2006; g. 05.33; (4’); dzień się budzi; Poranne Rozmaitości Rolnicze; Pracuj
bezpiecznie; K.Bielecki
− 03.02.2006; g. 06.42; (7’); Sygnały dnia; Inspekcje budowlane
− 13.02.2006; g. 22.16; (5’); Polska i Świat; zagrożenie i walka z hałasem w miejscu
pracy; J.Motylewski
− 15.02.2006; g. 06.22; (6’); Sygnały dnia; Przyczyny katastrof budowlanych
− 15.02.2006; g. 17.23; (4’); Z pierwszej ręki; System zintegrowanej pomocy
ofiarom katastrof; H.Wyrwicka
− 16.02.2006; g. 18.32; (7’); Z pierwszej ręki; Magazyn gospodarczy, Kontrole
budynków użytkowych, min. J.Polaczek
− 17.02.2006; g. 18.33; (2’); Z pierwszej ręki; Magazyn gospodarczy; Czy
bezrobocie w Polsce zniknie za pięć lat; J.Witkowski
− 18.02.2006; g. 08.45; (4’); Sygnały dnia; Sygnały gospodarcze; Zawodowa armia
w Polsce; W.Łuczak
− 19.02.2006; g. 22.22; (3’); Polska i Świat; waloryzacja rent i emerytur
− 21.02.2006; g. 17.33; (7’); Z pierwszej ręki; Kto winien tragedii na Śląsku, woj.
T.Pietrzykowski
− 23.02.2006; g. 08.37; (7’); Sygnały dnia; nie biorę i nie daję łapówek;
B.Michałowski
− 23.02.2006; g. 12.42; (4’); Z kraju i ze świata; Radio Biznes; Stowarzyszenie
Pracowników Migracyjnych; L.Grycuk
− 24.02.2006; g. 08.34; (4’); Sygnały dnia; Sygnały gospodarcze; podwyżki rent i
emerytur; J.Adamowska
− 25.02.2006; g. 21.00; (55’); Wieczór odkrywców; Czy opłaca się być w Polsce
wynalazcą – od wynalazku do aplikacji; min. O.Gajl
Trójka
− 10.01.2006; g. 10.32; (4’); Zapraszamy do Trójki; Czy praca przy komputerze
psuje wzrok i negatywnie wpływa na kieszeń pracodawcy
− 25.01.2006; g. 16.43; (3’); Zapraszamy do Trójki; Inspektorzy transportu
drogowego
− 20.01.2006; g. 16.45; (3’); Zapraszamy do Trójki; Kontrole ZUS a zwolnienia
lekarskie
Radio BIS
− 19.01.2006; g. 11.45; (10’); Marker; Sztuka walki z życiem; Jak niewidomym
pomóc znaleźć pracę
− 02.02.2006; g. 11.45; (10’); Marker; Pierwsza praca
− 15.02.2006; g. 11.45; (10’); Marker; Młodzi dyrektorzy
− 07.02.2006; g. 09.00; (180’); Marker; Bezpieczeństwo w szkole
− 23.02.2006; g, 11.32; (1’); Marker; Gimnastyka w przerwach w pracy
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4. Tematyka bezpieczeństwa pracy w audycjach specjalnych nadanych
w związku z katastrofą budowlaną w Katowicach (28-31.01.2006 r.)
Katastrofa budowlana, która miała miejsce 28 stycznia 2006 roku w
Katowicach, wskazała jak istotne jest stałe poruszanie tematu bezpieczeństwa pracy.
Podany powyżej wykaz audycji wskazuje, że Polskie Radio SA na tę tematykę zawsze
zwracało i zwraca szczególna uwagę. Tragedia w Katowicach, jej skutki,
poszukiwanie przyczyn były relacjonowane w specjalnych audycjach Jedynki i Trójki.
Relacjonowaliśmy sam przebieg akcji ratunkowej, a także późniejsze prace
specjalnych komisji badających przyczyny katastrofy. Już w dniu tragedii o godzinie
22.00, Jedynka nadała specjalne, 40-minutowe wydanie audycji Polska i Świat z
udziałem eksperta w zakresie katastrof budowlanych – Andrzeja Zasuwy. Również
przez następne dwa dni relacjonowaliśmy i cytowaliśmy wypowiedzi premiera
K.Marcinkiewicza, wicepremiera L.Dorna, min. J.Polaczka o przeprowadzeniu
specjalnych inspekcji budowlanych na terenie całego kraju mających zbadać
bezpieczeństwo budynków użytkowych. Szczególnie akcentowaliśmy te wypowiedzi
członków komisji, które wskazywały na fakt już wcześniejszego łamania zasad
bezpieczeństwa pracy przez firmę MTK – m.in. wypowiedzi wojewody śląskiego –
T.Pietrzykowskiego.
Audycje specjalne na antenie Jedynki i Trójki nadane w związku z
katastrofą budowlaną w Katowicach (od. 28.01 do 31.01.2006 r.)
Jedynka
28.01.2006; 22.00; (40’) ; Polska i Świat
29.01.2006; 06.00; (180’); Sygnały dnia
30.01.2006; 06.00; (180’); Sygnały dnia
30.01.2006; 16.00; (240’); Z pierwszej ręki
31.01.2006; 06.00; (180’); Sygnały dnia
31.01.2006; 16.00; (240’); Z pierwszej ręki
-

W audycjach tych relacjonowano m.in.:
konferencję prasową z Centrum Zarządzania Antykryzysowego Wojewody
Śląskiego (29.01, g. 11.57)
konferencję prasową wicepremiera L.Dorna (29.01, g. 12.27)
Konferencję prasową Prezydenta (29.01, g. 14.00)
Wystąpienie prezydenta (29.01 g. 20.15)
Relacje z wystąpień ministra Religi i Polaczka

Trójka
Program ten od 29.01.2006 r. do 31.01.2006 r., od godz. 06.00 do 21.00 wprowadził
specjalne pasma informacyjno-publicystyczne, w tym prowadzone bezpośrednio z
Katowic.
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Temat ten przewijał się w relacjach dotyczących samej akcji ratunkowej,
wejściach „na żywo” naszych reporterów informujących o akcjach pomocy udzielanej
ofiarom wypadku przez władze, organizacje społeczne i towarzystwa ubezpieczeniowe
oraz serwisach informacyjnych. Program specjalny w tych dniach trwał przez 24
godziny na dobę, również po zakończeniu akcji ratunkowej wielokrotnie wracaliśmy
do tematu bezpieczeństwa pracy. Do dziś relacjonujemy prace komisji eksperckich i
prokuratury okręgowej w Katowicach. Tematy bezpośrednio dotyczące
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy zajęły w tych dniach ok. 240 minut
czasu antenowego.
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Radio „Pomorza i Kujaw” w Bydgoszczy
Wykaz audycji i innych przekazów poświęconych tematyce kultury bezpieczeństwa pracy –
na antenie Radia „Pomorza i Kujaw” w Bydgoszczy, w okresie: 01.01 – 28.02.2006r.
L.p.
1.

2.
3.
4.
5.

Temat
W wyniku dziennikarskiego śledztwa Radia PiK
odkryto, że w Szarleju koło Inowrocławia w
pomieszczeniu spółki przeznaczonym na suszenie
kukurydzy mieszczą się olbrzymie zbiorniki
przeznaczone do magazynowania gazu (własność innej
spółki posiadającej legalne zezwolenie na
magazynowanie gazu). Gaz dystrybuowano jeszcze
przed zalegalizowaniem, naruszając bezpieczeństwo
pracy i bezpieczeństwo obywateli, mieszkańcy słali
protesty przeciwko budowie zbiorników, urzędnicy nie
dopatrywali się uchybień. Sprawą zajął się prokurator.
„Gazowa demokracja” – reportaż o zagrożeniu dla ludzi
mieszkających „na bombie” gazowej, c.d. tematyki jak
wyżej, dot. miejscowości Szarlej koło Inowrocławia.
„Mówimy to publicznie” – publicystyka dot.
obowiązków i analizy pracy inspektorów budowlanych
w kontekście katastrofy w Katowicach.
„Wypadek” – reportaż dot. perypetii uczennicy
związanych z dochodzeniem odszkodowania od
pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy.
Krótkie formy (informacyjne i publicystyczne):
- konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie,
organizowany przez KRUS, skierowany do młodych
rolników;
- sprzątanie zaśnieżonych dachów a wymogi
bezpieczeństwa pracy na wysokości
- Kto odśnieża dachy (o wyspecjalizowanych firmach
zatrudniających fachowców spełniających wymogi
bhp)
- kontrole obiektów handlowych w regionie dot. stanu
dachów pod kątem zalegania śniegu;
Łącznie:

Czas
trwania
20’

Data
Emisji
24.01.

Godz.
emisji
12.20

16’

27.01.

16.30

31’

07.02.

12.20

11’

07.02.

16.30

3’

10.01.

5.25

3’

30.01.

15.10

3’

01.02.

15.08

2’

08.02.

12.09

1godz.29’

Sporządził: Kier.Dz.Koord. i Dokumentacji Programu, Roman Szada, tel.(0 52) 327 42 50.

Radio Katowice

AA-511 - 10 / 156 /2006

Katowice 9 marca 2006 r.

Szanowna Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Zgodnie z prośbą zawartą w Pani piśmie nr DMP –0761-01/ 2006-2
przesyłam szczegółowy wykaz pozycji programowych poświęconych kulturze
bezpieczeństwa pracy wyemitowanych w programie Radia Katowice w okresie
od 1 stycznia do 28 lutego 2006 roku.
Pragnę podkreślić, że problematyka ta od lat zajmuje na naszej antenie ważne
miejsce i stanowi istotny element naszej działalności misyjnej. Pojawia się ona
w różnych programach i audycjach i jest prezentowana w oparciu o różne formy
i gatunki dziennikarskie.

2 stycznia 2006 godz. 16.15 – 17.00
Emigracja zarobkowa – audycja poświęcona pracy za granicą w krajach Unii
Europejskiej, w której podjęta została próba odpowiedzi na pytania dotyczące
warunków pracy, zasad wynagradzania, uczciwości pośredników oferujących
stanowiska pracy, niebezpieczeństw wynikających z tzw . „pracy na czarno”
a także bezpiecznych ofert
– audycja z cyklu „Temat do dyskusji” z telefonicznym udziałem słuchaczy.
czas: 45 min.

4 stycznia 2006 godz. 13.10
Zatrudnianie osób bezrobotnych do prac związanych z odśnieżaniem
ulic w Częstochowie
– materiał w magazynie reporterów „Ekspres”.
czas: 4 min.

4 stycznia 2006 godz. 13.20
Bezpieczeństwo pracowników odśnieżających dachy w Bielsku Białej
– materiał w magazynie reporterów „Ekspres.”
czas: 3 min. 30 sek.
9 stycznia 2006 godz. 7.40 – 7.50
Zagrożenia i szanse dla pracowników zatrudnianych w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej pracujących do tej pory w kopalniach czeskich
- rozmowa w programie porannym z cyklu „Kawa na ławę” z udziałem
prof. Andrzeja Barczaka z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
czas : 10 min.

10 stycznia 2006 godz. 10.15 – 11.00
Radiowa Giełda Pracy – cykliczna audycja ułatwiająca aktywne poszukiwanie
pracy, zawierająca konkretne oferty pracy, liczne porady i prezentacje problemów
związanych z kulturą i bezpieczeństwem pracy (w tej audycji omawiano problem
informowania pracowników o zagrożeniach oraz niepożądanych sytuacjach
występujących w miejscu pracy). Audycja z udziałem przedstawicieli Rejonowego
Urzędu Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
czas: 45 minut

12 stycznia 2006 godz. 20.05- 20.30
Warsztaty Terapii Zajęciowej, tworzenie stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych
- audycja z cyklu „Gdzieś obok nas” poświęcona tej tematyce
czas : 25 min
13 stycznia 2006 godz. 13.20
Czy pracownicy Huty Katowice odchodzą z pracy dobrowolnie czy pod przymusem
(próba spojrzenia na konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem)
– materiał w magazynie reporterów „Ekspres”
czas : 4 min.

20 stycznia 2006 godz. 13.15
Protest pracowników prywatnej firmy w Łodygowiach nie wypłacającej wynagrodzeń.
Rozmowy z pracownikami i pracodawcą i przedstawicielem PiP
– materiał w magazynie reporterów „Ekspres.”
czas : 5 min.
25 stycznia 2006 10.15 – 11.00
Radiowa Giełda Pracy – cykliczna audycja propagująca aktywne poszukiwanie
Pracy ,zawierająca porady i konkretne oferty pracy. Audycja prezentuje także
konkretne problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy i praw pracowniczych
( w tej audycji tematem były szkolenia w zakresie BHP i angażowanie pracowników
do działań zmierzających do poprawy warunków pracy) Audycja z udziałem
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy i ekspertów z zakresu BHP.
czas : 45 min.

26 stycznia 2006 godz. 7.40 – 7.49
Zwalnianie z pracy związkowców z art. 52 Kodeksu Pracy – czy takie postępowanie
jest zgodne z prawem?
- rozmowa w programie porannym z cyklu „Kawa na ławę” z przedstawicielami Komitetu
Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników.
czas: 9 min.
27 stycznia 2006 godz. 7.40- 7.50
Programy wyjścia z bezrobocia i europejskie rynki pracy
– rozmowa w programie porannym z cyklu „Kawa na ławę” z dyrektorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
czas : 10 min.
27 stycznia 2006 godz. 13.15
Zmuszanie kobiet pracujących na stanowiskach sprzątaczek do odśnieżania dachu
supermarketu M-1 w Czeladzi
– interwencyjny materiał reporterski w magazynie reporterów „Ekspres.”
czas : 4 min.

30 stycznia 2006 godz. 17.20 –17.35
Audycja poświęcona przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez pracowników
odśnieżających dachy (zgodnie z zaleceniami wojewody śląskiego) Czy przy tych
pracach, na wysokościach przestrzegane są zasady BHP, czy każdemu
pracownikowi można polecić wykonywanie tych prac?
– audycja zawierająca rozmowy reporterskie z pracownikami i pracodawcami a także
przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy
czas : 15 min.

7 lutego 2006 godz. 16.15 – 17.00
Zmiany w Kodeksie Pracy – audycja z udziałem ekspertów-prawników oraz
telefonicznym udziałem słuchaczy
- audycja z cyklu „Temat do dyskusji”.
czas : 45 min.
8 lutego 2006 godz. 10.15 – 11.00
Radiowa Giełda Pracy – cykliczna audycja ułatwiająca aktywne poszukiwanie
pracy a także konkretne oferty pracy i porady tym razem dotyczące aktywizacji
zawodowej osób po 50 roku życia. W każdej audycji poruszamy także ważne
tematy dotyczące bezpieczeństwa i kultury pracy. W tej audycji były nim relacje
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, prawa pracownicze i prawa pracodawcy

czas : 45 min.
13 lutego 2006 godz. 16.15 – 17.00
Prace interwencyjne organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Rydułtowach
i samorząd w zamian za długi – audycja z udziałem autorów projektu, przedstawicieli
Państwowej Inspekcji Pracy, samorządów a także z telefonicznym udziałem słuchaczy
– audycja z cyklu „Temat do dyskusji”
czas : 45 min.
22 lutego 2006 godz. 10.15-11.00
Radiowa giełda pracy – audycja cykliczna ułatwiająca aktywne poszukiwanie pracy
oraz zawierająca porady dotyczące wielu aspektów kultury i ochrony pracy. W tej
audycji jednym z tematów były formy i możliwości przekraczania uprawnień przez
pracodawców.

czas : 45 min.

22 lutego 2006 godz. 14.15
Nadgodziny i sposoby ich rozliczania – rozmowy poradnicze z ekspertami Państwowej
Inspekcji Pracy i specjalistami od prawa pracy
– była to część cyklicznego magazynu prawniczego pt. „Masz Prawo”.
czas : 35 min.
24 lutego godz. 13.15
Targi Pracy w Cieszynie – czy każda praca jest godziwie wynagradzana ?
- materiał w magazynie reporterów „Ekspres.”
czas : 6 min.
28 lutego 2006 godz. 16.15 – 17.00
Prawa pracownicze , czas pracy, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy –audycja
z udziałem eksperta Teresy Orłowskiej- Pisarek z PiP oraz z telefonicznym udziałem
słuchaczy, zawierająca również reportaż nagrany w wybranych zakładach pracy
– audycja z cyklu „Temat do dyskusji”.
czas : 45 min.
28 lutego 2006 godz. 7.40 – 7.50
Rynek pracy w województwie śląskim, prawa pracownicze – rozmowa z Piotrem Dudą
przewodniczącym Regionu Śląsko - Dąbrowskiego Solidarności
– audycja w programie porannym z cyklu „Kawa na ławę”.
czas : 10 min.
Łączny czas audycji lub innych przekazów poświęconych tematyce promowania
kultury bezpieczeństwa pracy wyemitowanych w okresie od 1 stycznia do 28 lutego2006 r.

to : 8 godz. 20 min. 30 sek.

Polskie Radio Lublin
Lublin, 09.03.2006 r.

Pani Elżbieta Kruk
Przewodnicząca Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 22 lutego 2006 r. /DPM-0761-01/2006-6/
informuję, że w Polskim Radiu Lublin w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2006 r.
wyemitowano następujące audycje dotyczące promocji kultury bezpieczeństwa pracy:
Lp Tytuł audycji

Temat audycji

Godzina emisji

1.

Praca za granicą

06:37

Czas w
minutach
3

Odszkodowania za wypadki
przy pracy
Praca w Europie

17:16

1

06:37

3

Czy na Podlasiu potrafią
leczyć po wypadkach
Poranek z Radiem Internet w pracy –
bezpieczeństwo czy
zagrożenie
Vademecum
Praca na czarno
Europejczyka
Vademecum
Praca za granicą
Europejczyka
Pod paragrafem
Orzekanie o niezdolności do
pracy
Pod paragrafem
Podejmowanie pracy za
granicą – zalety i zagrożenia
Wieści
Osłony KRUS
Pod paragrafem
Utrata pracy
Nasze sprawy
Oferta pracy
Nasze sprawy
Oferty pracy
Nasze sprawy
Problemy pracownicze
Nasze sprawy
Zagrożenia utraty pracy
Nasze sprawy
Oferty pracy
Nasze sprawy
Zdobycie zawodu
Nasze sprawy
Umowy dotyczące stosunku
pracy

16:52

5

07:42

4

06:38

3

06:37

3

18:15

45

18:15

45

05:43
18.15
13:46
13:51
13:46
13:45
13:45
13:51
13:46

3
45
2
2
4
2
2
1
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vademecum
Europejczyka
Aktualności
Vademecum
Europejczyka
Aktualności

19. Nasze sprawy
20. Nasze sprawy
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nasze sprawy
Nasze sprawy
Nasze sprawy
Nasze sprawy
Nasze sprawy
Nasze sprawy

27. Nasze sprawy
28. Rozmowy o Unii
Europejskiej
29. Wieści
30. Wieści
31. Wieści
32. Spojrzenia
33. Spojrzenia
34. Spojrzenia
35. Wieści
36. Wieści

Oferty pracy za granicą
Co zrobić kiedy pracodawca
nie dopuszcza do pracy
Okresowe umowy o pracę
Oferty pracy
OIP –podstawy prawne
Oferty pracy
Oferty pracy
Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Oferty pracy
Polacy w pracy za granicą
Brak osłon w KRUS
Kontrole dachów
Uwaga na dzieci KRUS
Bezrobocie młodych
Jak zapobiegać bezrobociu
Bezrobocie na
Lubelszczyźnie
Zimą też niebezpiecznie
KRUS
Wypadek przy cięciu drewna

13:46
13:46

3
3

13:46
13:45
13:46
13:45
13:45
13:45

3
3
3
4
1
3

13:45
18:15

2
45

05:42
05:41
05:42
15:48
15:52
16:28

3
4
3
4
1
1

05:42

4

05:43
SUMA

3
270

Łącznie w programie Polskiego Radia Lublin w okresie od 1 stycznia do 28 lutego bieżącego
roku wyemitowaliśmy 270 minut audycji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa
pracy.

Telewizja Polska S.A.

Warszawa, dnia 13 marca 2006 r.

Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na Pani pismo nr DPM – 076-03/2006 w sprawie
informacji dotyczących obecności w programach nadawanych przez Telewizję
Polską S.A. audycji promujących kulturę bezpieczeństwa pracy uprzejmie
informuję, że TVP dostrzega wagę problemu i w różnorodnych

formach

przekazu stara się zwracać uwagę tak pracownikom, jak i pracodawcom na to
ważne zagadnienie.
Tematyka ta jest wielokrotnie podejmowana na naszych antenach,
przeważnie w audycjach informacyjnych, publicystyce i reportażu, często
wpleciona w inne treści i prezentowana w szerszym kontekście. Taka forma
dotarcia do widza jest bardziej skuteczna, dotyczy bowiem bieżących,
konkretnych zdarzeń i trafia

do szerszej rzeszy odbiorców. Najczęściej

i najszerzej problemem zajmują się OTV i TVP 3 Regionalna.
W okresie od 1 stycznia do 28 lutego w programach informacyjnych
w związku z katastrofami, które wydarzyły się ostatnio, wielokrotnie
wspominano o zagrożeniach wynikających z niedostatecznego zapewnienia

bezpieczeństwa, szczególnie często - po katastrofie w Chorzowie. Wszystkie
serwisy informacyjne szeroko komentowały to tragiczne zdarzenie, zwracając
uwagę na jego przyczyny. Ponadto, 31 stycznia w Panoramie nadano materiał
Wojciecha Nomejki o problemach dotyczących użytkowania i oznaczania wyjść
ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Sprawdzano w całej
Polsce (zwłaszcza w centrach wystawienniczych i handlowych) stosowanie
szczegółowych zapisów dotyczących wyjść awaryjnych, ich oznakowania
i dostępu do nich, zarówno przez pracowników jak i klientów.
Pragnę zapewnić, że tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy nadal
będzie prezentowana na antenach TVP z należytą starannością. Dowodem
jakości pracy dziennikarskiej w tym zakresie są nagrody dla naszych
pracowników. W badanym okresie, tj. w styczniu korespondentka TVP 3
z Kalisza - Sylwia Nowicka - otrzymała nagrodę kaliskiej Państwowej Inspekcji
Pracy za popularyzację wiedzy z dziedziny ochrony praw pracowniczych
Przedmiotowa tematyka wystąpiła, m.in. w następujących audycjach:
TVP 3 – Oddziały Terenowe
Przedmiotowa tematyka pojawiała się na antenach TVP 3 jako jeden
z elementów audycji informacyjnych i publicystycznych. Np.:
TVP 3 Poznań
Wydarzenia i opinie – cykliczny program publicystyczny:
-

30.01.2006 godz. 18:27 (18'30) - Po tragedii w Katowicach - temat

zabezpieczenia dachów hal, marketów, szkół i fabryk przed zalegającym
śniegiem.
-

31.01.2006 godz. 18:27 (20'30) - Wielkopolska pomaga - po wypadku

w Katowicach dalszy ciąg tematu oczyszczania dachów ze śniegu.

Teleskop – program informacyjny (godz. 16:45, 18:00, 19:15, 21:45)
-

29.01.2006 (2'28) - Śnieg na dachach - Przedstawiciele poznańskich

targów i placówek sportowych zapewniają, że na bieżąco usuwają śnieg
z dachów.
-

30.01.2006 (4') - Zaśnieżone dachy - Policjanci i inspektorzy budowlani

sprawdzili w Wielkopolsce pół tysiąca dachów w magazynach, halach
sportowych i hipermarketach. Z powodu zalegającego śniegu zamknęli osiem
budynków.
-

05.02.2006 (0'44) - We wsi Kamiennik niedaleko Krzyża Wlkp.

zawaliło się kilkadziesiąt metrów kwadratowych dachu nieużywanego od wielu
lat budynku - strażacy przez kilka godzin przeszukiwali rumowisko.
-

05.02.2006 (2'13) - Brak wypłat - Pracownicy Jarocińskiej Fabryki

Mebli "Fornir" od grudnia nie dostają wypłat - sprawą zajęła się Państwowa
Inspekcja Pracy. Rozwiązywane są problemy poznańskiego

ZNTK - nowy

inwestor spłaca kilkumiesięczne zaległości wobec pracowników.
-

06.02.2006 (2'53) - POLO - Szwaczki z kaliskiego "Stakonu", firmy

córki "Polo" dowiedziały się, że ich zakład ma być zlikwidowany - dotąd
pracują bez urlopów i w nadgodzinach, ale nie otrzymują wynagrodzenia.
-

07.02.2006 (1'10) - Śnieg na dachu - W Poznaniu strażacy bardzo często

wzywani są do usuwania śniegu z dachów.
-

08.02.2006 (1'29) - Kontrole - W wyniku kontroli zarządzonych przez

burmistrza Krotoszyna zamknięto market w tym mieście i rozpoczęto dwa
postępowania

prokuratorskie

w

sprawie

nieumyślnego

sprowadzenia

niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej.
-

09.02.2006 (1'13) - Hala w Pile - W Pile, z powodu pękających ścian

zamknięto halę sportową.
TVP 3 Szczecin
Kronika – program informacyjny

- 07.02.2006 godz. 21.45 (1’17”) - Solidne firmy - materiał dotyczył
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy.
TVP3 Bydgoszcz
Zbliżenia – regionalny magazyn informacyjny:
- 14.01.2006 godz. 18.00 i 21.45 (1’50”) - materiał dotyczący oferty
finansowanych przez Unię, adresowanych do 500 osób, szkoleń w zakresie
przepisów BHP.
- 3.02.2006 godz. 16.45 i 18.00 (1’30”) - relacja z konferencji z udziałem
lekarzy i pracowników PIP na temat szkodliwości pracy w hałasie.
TVP 3 Rzeszów
Aktualności – program informacyjny
- 30.01.2006 godz. 18.00 i 21.45 –

Inspekcja pracy przypomina

o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach. Goście w studio –
przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie i dyrektor filmy
usługowej.

TVP 1
Sprawa dla reportera
- emisja 24.01.2006, godz. 21.55 (30’)
Jednym z podejmowanych tematów był konflikt w przedsiębiorstwie PKS
Kozienice, tryb i sposób prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa oraz
przestrzeganie praw pracowniczych w prywatnym dziś zakładzie.
- emisja 28.02.2006, godz.21.55 (30’)
W programie o konflikcie byłych pracowników portugalskiej sieci handlowej
„Biedronka” z jej zarządem. O obecnych standardach pracy i o nierozliczonej

wciąż przeszłości, nad czym pracuje nie tylko stowarzyszenie pokrzywdzonych,
ale i prokuratura.
TVP 2
Przystanek praca
- 8 wydań, emisja w poniedziałki, godz. 10.50 (ok. 10 min. każdy)
W audycji omawiane były następujące tematy:
- kwestia ubezpieczenia wolontariuszy,
- nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy,
- częste braki prawidłowego przeszkolenia pracowników,
- nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, praca na czarno.
Z Dwójką bezpieczniej
- 8 wydań, emisja w piątki, godz. godz. 17.45 (ok. 10 min. każdy)
W audycji, m.in.:
- szeroka promocja bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców zawodowych
w zakresie tachografów,
- bezpieczeństwo

i higiena pracy nauczycieli, policjantów, strażaków

i pracowników pogotowia ratunkowego,
- patologie związane z przekraczaniem czasu pracy, skutki nieprzestrzegania
przez pracodawców wyznaczonych godzin pracy.
.
Z poważaniem,

Radio Opole
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBECNOŚCI W PROGRAMIE RADIA OPOLE
AUDYCJI PROMUJĄCYCH KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Radio Opole pełniąc misję nadawcy publicznego przyczynia się do szeroko pojętej
edukacji słuchaczy przez upowszechnianie wiedzy, w tym także wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa kultury pracy.
W ofercie programowej proponujemy słuchaczom cykliczną audycję „Godzina z
Inspektorem”, w której za proszeni goście z Państwowej Inspekcji Pracy odpowiadają na
pytania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto niejednokrotnie w
audycji publicystycznej „W stronę nocy” podejmujemy problematykę bezpieczeństwa pracy i
prewencji wypadkowej w miejscu pracy. W paśmie porannym częstym gościem jest główny
specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, który wyjaśnia najnowsze przepisy
dotyczące prawa pracy.
W styczniu br. dziennikarze Radia Opole brali udział w zorganizowanym przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu spotkaniu z mediami, na którym podsumowano pracę
Inspektoratu w 2005 oraz przedstawiono zamierzenia na 2006 r. Ponadto dziennikarzom
przedstawiono sprawozdanie z prac Zespołu ds. Promocji i Informacji OIP zatytułowane
„Media sprzymierzeńcem Państwowej Inspekcji Pracy w propagowaniu idei bezpiecznej
pracy i prewencji wypadkowej”

1. Wykaz audycji wyemitowanych w okresie 01.01.2006 – 28.02.2006
poświęconych (w całości lub części) promocji kultury bezpieczeństwa pracy.

Lp

Nazwa audycji

Temat

Data
emisji

Godzina
emisji

Czas
trwani
a

1.

Wiadomości
Radia Opole

2.

Nasze sprawy

12.01.0
6
16.01.0
6

3.

W stronę nocy

2.

Notatnik

Relacje ze spotkania OIP w
Opolu z mediami
Godzina z InspektoremCzas pracy kierowców
„Jak kształtować świadomość
pracowników
w
zakresie
zapobiegania
wypadkom
w
pracy”
Rozmowa z inspektorem bhp o

13:00

5 min

19:10

50 min

03.02.0
6

23:00

2h

15.01.0

12:10

15 min

ekonomiczny

4.

Nasze sprawy

kolejnej
edycji
konkursu
”Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”.
Godzina z Inspektorem –
Niebezpieczne dachy

6
22.02.0
6

19:10

2. Łączny czas audycji poświęconych tematyce promowania
bezpieczeństwa pracy wyemitowanych w okresie 01.01.2006 – 28.02.2006 .

50 min
kultury

Między 01.01. a 28.02.2006 r. w Radiu Opole wyemitowano łącznie 4 godziny audycji
poświęconych tematyce promowania kultury bezpieczeństwa pracy.
Mając na uwadze rolę mediów w przekazywaniu informacji, jak również istotność
tematu kultury bezpieczeństwa pracy, Radio Opole w swej ofercie programowej posiada
zarówno stałe audycje, w których poruszana jest w/w kwestia, jak również programy, które
powstają wskutek bieżących potrzeb dotyczących kultury bezpieczeństwa pracy.
Nie bez znaczenia dla tworzonych audycji jest współpraca dziennikarzy z Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Opolu.

Radio Olsztyn
Olsztyn, 10.03.2006 r.
IV-0702/P-3/06

Szanowna Pani
Elżbieta Kruk
Przewodnicząca
Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji

dotyczy: audycji promujących kulturę bezpieczeństwa pracy
pismo DPM-0761-01/2006-8

Nawiązując do prośby o nadesłanie danych dotyczących audycji promujących w
programie Radia Olsztyn kulturę bezpieczeństwa pracy informuję, że od 1 stycznia do
28 lutego 2006r., nadaliśmy na ten temat 12 publikacji o łącznym czasie 224 minuty.
Oto ich zestawienie:

1. Relacje z kolejnych posiedzeń Sądu w Elblągu z sprawie B.Łopackiej, pracownicy
sieci handlowej "Biedronka" domagającej się wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych
- 04.01 - g.17.02 - Dziennik - relacja - 1'
- 13.01 - g 7.02 - Dziennik - relacja - 1'
- 13.01 - g 12.01 - Dziennik - relacja - 1'.
2. Rozmowy oceniające ubiegłoroczną działalność profilaktyczną KRUS na wsi,
podsumowanie prowadzonych konkursów, wskazanie zagrożeń występujących na
wsi w okresie zimowym
- 09.01 - g. 5.35 - Skoro świt - audycja dla pracujących w rolnictwie – 7’
- 10.01 - g. 5.35 - Skoro świt - audycja dla pracujących w rolnictwie – 7’
- 11.01 - g. 5.35 - Skoro świt - audycja dla pracujących w rolnictwie – 7’.
3. Relacje i rozmowy publicystyczne po wybuchu w czasie czyszczenia zbiornika na paliwo
w Kurowie Braniewskim

- 17.01 - g.11.03 - Dziennik - relacja - 1'
- 17.01 - g.12.03 - Dziennik - relacja - 1'
- 17.01 - g.14.05 - Dziennik - relacja - 1'
- 17.01 - g.16.15 - Popołudniowy Program Publicystyczny - relacja i rozmowy - 3'
- 17.01 - g.17.02 - Dziennik - relacja - 1'
- 18.01 - g. 8.15 - Poranne Pytania - z Inspektorem PIP po wybuchu - 7'
- 23.01 - g.16.05 - Dziennik - informacja - zarzuty Prokuratury - 1'.
4. Relacja reporterska o zimnie panującym w czasie mrozów w supermarkecie Kaufland
- 23.01 - g 16.36 - Popołudniowy Program Publicystyczny - relacja dźwiękowa - 3'.
5. Rozmowa z Okręgowym Inspektorem Pracy W. Matysem o pracy w trudnych warunkach
w czasie mrozu
- 24.01 - g. 8.15 - Poranne Pytania - rozmowa - 7'.
6. Rozmowa o zagrożeniach, jakie występują zimą w na budowach w dużych budynkach
z J. Stawowczykiem szefem Wojewódzkiego Sztaby Kryzysowego
- 25.01 - g. 8.15 - Poranne Pytania - rozmowa 7'.
7. Urząd Miejski w Elblągu wyróżniony znakiem ISO
- 27.01 - g.15.02 - Dziennik - relacja - 1'.
8. Po katastrofie budowlanej w Chorzowie
- 29.01 - g. 9.15 - 14.00 Niedziela Odkrywców - w tę niedzielę zmieniliśmy temat
i charakter całego programu – 100’ rozmów na ww. temat, w odniesieniu do regionu
- 30.01 - g. 7.19 - Poranny Program Informacyjny - rozmowa o zagrożeniu, na jakie
narażeni są pracownicy i klienci w dużych halach produkcyjnych
i wielkopowierzchniowych sklepach - 3'
- 30.01 - g. 9.03 - Dziennik - relacja - oględziny dachów - 1'
- 30.01 - g.12.15 - Codzienność - bezpieczeństwo budowlane, konstrukcje - 10'
- 30.01 - g.12.35 - Pogotowie Radia Olsztyn - bezpieczeństwo zimą - w pracy i na
ulicy - 15'
- 30.01 - g.14.02 - Dziennik - relacja - czyszczenie dachów - 1'
- 30.01 - g.16.30 - Popołudniowy Program Publicystyczny- relacje reporterskie - Hale,
drogi ewakuacyjne - 5'
- 31.01 - g.12.15 - Codzienność - pomoc psychologiczna ofiarom katastrof - 10'.

9. Relacje i rozmowy po uszkodzeniu elementu budowlanego w Lecrerku

- 1.02 - g.17.01 - Dziennik - relacja - Leclerc - uszkodzona belka - 1'
- 2.02 - g. 8.15 - Poranne Pytania - rozmowa z Z.Binerowskim szefem
Warmińsko Mazurskiej Izby Budowlanej - 7'
- 2.02 - g.16.15 - POP - relacja reporterska - Leclerc cd. - 3'
- 3.02 - g.16.15 - POP - Inspektor budowlany -konieczność czyszczenia dachów - 3'.
10. Relacje po uszkodzeniu filara w Tesco - ewakuacja pracowników i klientów
- 9.02 - g.19.01 - Dziennik - relacja - 1'
- 9.02 - g.20.01 - Dziennik - relacja - 1'
- 9.02 - g.21.03 - Dziennik - relacja - 1'
-10.02 - g. 7.03 - Dziennik - relacja - 1'
-10.02 - g. 8.04 - Dziennik - relacja - 1'.
11. Relacje po zauważeniu uszkodzenia w Supermarkecie w Ełku
- 13.02 - g.12.03 - Dziennik - relacja - 1'
- 14.02 - g.10.02 - Dziennik - relacja - 1'.
12. C.d. sprawy dyrektora gimnazjum w Piszu, który uważa, że został niesłusznie zwolniony ze
stanowiska
- 22.02 - g.13.03 - Dziennik - relacja - 1'.

Z poważaniem
Wojciech Ogrodziński
członek zarządu,
zastępca redaktora naczelnego

WYKAZ AUDYCJI WYEMITOWANYCH W RADIU ZACHÓD OD 1 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2006R,
POŚWIĘCONYCH PROMOCJI KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Data emisji

Godzina
emisji

Tytuł audycji

Autor

Czas
trwania

Rodzaj

Opis audycji
Już przez ponad pół roku wschowski magistrat pracuje bez wiceburmistrza i naczelnika
wydziału ochrony środowiska. Osoby piastujące te funkcje zostały zawieszone w
wykonywaniu obowiązków służbowych przez prokuratora w związku z prowadzonym
postępowaniem przygotowawczym. Aktualnie przebywają na zwolnieniach lekarskich.
Wcześniej burmistrz Krzysztof Grabka twierdził, że podejmie decyzje personalne po
sporządzeniu aktu oskarżenia. Teraz kiedy dokument już jest twierdzi, że nie może nic
zrobić, bo jego pracowników chroni prawo pracy

2006-01-05

13:35:00,
00:45:00

Gorący Ślad - Chronieni przez
prawo

M. Turowski

00:11:49

reportaż

2006-01-10

12:35:00

Otwarty Mikrofon Radia Zachód

K. Baług

00:25:00

edukacja

2006-01-10

13:35:00,
19:15:00,
00:45:00

Gorący Ślad - W sprawie dziury

Ł. Łuczkiewicz

00:11:28

2006-01-11

16:35:00

Gorąca Linia - antenowe forum
słuchaczy Radia Zachód

R. Malitowski

00:25:00

2006-01-16

13:35:00,
00:45:00

Gorący Ślad - Robienie w trąbę

Ł. Łuczkiewicz

00:12:54

2006-01-18

2006-01-20

13:35:00,
00:45:00

13:35:00,
00:45:00

Gorący Ślad - Kup Pan szpital

Gorący Ślad - Konieczne zmiany

M. Turowski

I. Patek

00:12:00

00:12:55

Czy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne?
We wsi Chociule w gminie Świebodzin odbyło się spotkanie mieszkańców i władz
lokalnych z przedstawicielami Zielonogórskiego Zakładu Nafty i Gazu. Konfrontacja
dotyczyła rozpoczęcia prac przy kolejnym już odwiercie w tej wsi, tym razem jednak w
reportaż
samym centrum niedaleko placu zabaw dla dzieci. Mieszkańcy zapowiadali blokadę
budowy, jeśli nie zostanie ona natychmiast przerwana. Obecni na spotkaniu
przedstawiciele przedsiębiorstwa przyznali, że zagrożenie siarkowodem istnieje, ale od
40 lat nikt się nim jeszcze nie zatruł.
Czy wydłużone urlopy macierzyńskie zachęcają do rodzicielstwa? Co na temat
publicystyka
wydłużenia urlopów macierzyńskich sądzą matki, ojcowie, pracodawcy?
Hałasy podczas zajęć, problemy z dostaniem się do sali wykładowej i rozpoczęciem
zajęć to utrudnienia, na które narzekają studenci oraz pracownicy naukowi wydziału
artystycznego kierunku jazz i muzyka estradowa UZ. Od miesięcy trwa konflikt między
reportaż
studentami oraz wykładowcami innego wydziału – pedagogiki, z którymi dzielą obiekt
przy ul. Ogrodowej w Zielonej Górze. Pismo z prośbą o rozwiązanie sporu trafiło do
dziekana wydziału artystycznego UZ.

reportaż

Banki wypowiedziały umowę kredytową wschowskiemu szpitalowi. Po analizie
programu restrukturyzacji placówki wojewoda lubuski podjął decyzję o zaprzestaniu
jego realizacji i może wystąpić z wnioskiem o likwidację szpitala. Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli, które jest organem założycielskim lecznicy szuka innego rozwiązania
problemu, bo w przypadku upadłości musiało by zapłacić długi, które ciążą na
placówce. Jednym z nowych pomysłów jest przekształcenie szpitala w placówkę
niepubliczną. Pracownicy poważnie obawiają się o swoją przyszłość.

reportaż

Gorzowskie Hospicjum Św. Kamila czeka w tym roku gruntowny remont związany z
dostosowaniem standardu placówki do wymogów unijnych. Konieczna jest
modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, kucie ścian, przebudowa pomieszczeń.
Czy tego typu remont jest niezbędny? Gdzie ulokować na czas prac remontowych
obłożnie chorych pacjentów Hospicjum? W jaki sposób pozyskać pieniądze na
przebudowę budynku hospicyjnego? Czy pogorszą się warunki pracy samych
zatrudnionych?

WYKAZ AUDYCJI WYEMITOWANYCH W RADIU ZACHÓD OD 1 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2006R,
POŚWIĘCONYCH PROMOCJI KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY
2006-01-25 1915 – 1940

Biznes po Lubusku

A. Karpiński

00:30:00

edukacja

Otwarty Mikrofon Radia Zachód

K. Baług

00:25:00

edukacja

2006-02-01 1915 – 1940

Biznes po Lubusku

A. Karpiński

00:30:00

edukacja

2006-02-02

20:20:00

Europa Bez Granic

K. Baług

00:04:00

edukacja

2006-02-03

13:35:00,
Gorący Ślad - Nie chcą rozmawiać
00:45:00

M. Iłowska Walkowiak

00:10:05

reportaż

2006-01-31

12:35:00

2006-02-08

13:35:00,
00:45:00

Gorący Ślad - Warsztaty

G.
Hanuszewicz

00:10:32

reportaż

2006-02-10

12:35:00

Otwarty Mikrofon Radia Zachód

K. Baług

00:25:00

edukacja

2006-02-13

12:35:00

Otwarty Mikrofon Radia Zachód

K. Baług

00:25:00

edukacja

2006-02-15

20:20:00

Europa Bez Granic

K. Baług

00:04:00

edukacja

2006-02-16

20:20:00

Europa Bez Granic

K. Baług

00:04:00

edukacja

2006-02-17

13:35:00,
00:45:00

Gorący Ślad - Na krawędzi

M. Turowski

00:12:27

reportaż

Przedstawiamy "Gazele Biznesu" - najbardzej dynamiczne firmy w regionie, które
promują także kulturę bezpieczeństwa pracy
Gdzie i na jakich zasadach Polacy mogą w tym roku pracować w krajach UE? Ekspert:
Małgorzata Kordoń z WUP w Zielonej Górze
Rząd chce znowelizować przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Czy nastąpi kres działalności zakładów pracy chronionej. W dyskusji uczestniczyli
przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji finansujących
Jak zmniejszyć bezrobocie w krajach Unii i zwiększyć kulturę bezpieczeństwa pracy?
Tzw. busiarze i taksówkarze, którzy w Słubicach przewożą klientów zza Odry z mostu
na bazar i z powrotem, toczą nieuczciwą walkę o klienta. W tej całej historii, która trwa
już od 15 lat chodzi jednak nie o to, by przewozy były konkurencyjne, ale o
wyeliminowanie konkurentów z rynku. Taksówkarze od kilku miesięcy protestują ,
piszą skargi, apelują do władz miasta o cofnięcie pozwoleń dla właścicieli busów. Czy
jest szansa, że w końcu przewoźnicy dogadają się, czy może wszystkie strony
przystąpią do protestu?
Nowa Sól jest jednym z nielicznych miast powiatowych, które nie mają jeszcze
warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo. Czekają na nie jak na
wybawienie także opiekunowie dorosłych dzieci, które z braku innych mozliwości całe
dnie spędzają w domu. Wnioski o ich utworzenie złożyły w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowej Soli dwa stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia Gaja
twierdzą, że urzędnicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zamiast "pilotować"
ich społeczną inicjatywę starają się ich zniechęcić.
Czy otworzyć polski rynek pracy dla obywateli Rumunii, Bułgarii i Ukrainy? Jak
zachować bezpieczeństwo pracy?
Czy należy zlikwidować zakłady pracy chronionej? Na pytania słuchaczy odpowie
Eugeniusz Garbera – prezes jednego z zakładów pracy chronionej.
Nowe rynki pracy otwarte dla Polaków w UE. Czy są zachowane zasady
bezpieczeństwa pracy?
Zagraniczne rynki pracy dla Polaków. W jaki sposób stosuje się warunki
bezpieczeństwa pracy?
Rada powiatu nowosolskiego zdecyduje o postawieniu w stan likwidacji szpitala we
Wschowie. Organem założycielskim placówki jest nadal nowosolskie starostwo, rada
może to jednak zrobić po zasięgnięciu opinii radnych gmin Sława, Wschowa i
Szlichtyngowa oraz powiatu wschowskiego. Wniosek dotyczący likwidacji placówki
wcześniej podpisał wojewoda lubuski. Stało się to po wstrzymaniu procesu
restrukturyzacji szpitala na skutek zerwania umowy kredytowej przez jeden z banków.
Obecnie szpital ma 11 mln. złotych długu. Starostwo w Nowej Soli planuje na bazie
majątku szpitala powołanie niepublicznego ZOZ-u. Jak zmieniają się warunki pracy?
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Otwarty Mikrofon Radia Zachód
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Czy liberalizacja rynku pracy i usług może wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia? Na
pytania słuchaczy odpowiadali Bożena Pierzgalska z NSZZ „Solidarność” w Zielonej
Górze i Ryszard Barański z Lubuskiej Organizacji Pracodawców
O dramatycznej sytuacji szpitala wojewódzkiego w Gorzowie informujemy od kilku lat.
Dług jednostki urósł do 230 mln złotych. W ubiegłym roku dyrekcja szpitala
przygotowała program restrukturyzacji. Jednym z jego elementów ma być kredyt
bankowy. Aby jednak go otrzymać Sejmik Województwa musiał wyrazić zgodę na
poręczenie kredytu przez zarząd województwa. Przez ostatnie dwa tygodnie trwały
prace radnych oraz zarządu nad odpowiednim projektem uchwały. Sesja miała
zdecydować, czy taki projekt zostanie uchwalony. Uczestniczyło w niej w charakterze
widzów kilkuset pracowników szpitala. Jaki to będzie miało wpływ na ich zatrudnienie?
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Biznes po Lubusku
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Franciszek Grześkowiak Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze o skali
wpływających skarg
Na co najczęściej skarżą się pracownicy przedsiębiorstw? Czy narzekają na brak
kultury bezpieczeństwa pracy? W dyskusji uczystniczyli przedstawiciele PIH,
związków zawodowych i organizacji pracodawców.

