
Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Warszawie w 2012 r.

W  2012  r.  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Warszawie  realizował  zadania 

prewencyjne ujęte w planie centralnym Państwowej Inspekcji Pracy oraz zadania własne 

uwzględniające lokalną specyfikę i potrzeby województwa mazowieckiego.

W  Okręgowym  Inspektoracie  Pracy  w  2012  r.  objęto  różnorodnymi  formami 

oddziaływania prewencyjnego ponad 3100 podmiotów.

Program działań prewencyjnych OIP w Warszawie uwzględniał następujące zadania:

1. Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” 

- 4 rok realizacji –„Profesjonalista pracuje bezpiecznie”.

Celem kampanii było zapobieganie wypadkom w budownictwie, w szczególności 

w grupie pracowników o małym stażu pracy oraz ograniczenie ryzyka zawodowego na 

stanowiskach  pracy  w  budownictwie,  w  tym  przy  pracach  na  wysokości.

Działania  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Warszawie  w  powyższym  zakresie 

polegały  głównie na prowadzeniu szkoleń,  których zakresem przedmiotowym objęte 

były  zagadnienia  związane  z  obowiązkami  w  zakresie  osób  kierujących  zespołami 

ludzkimi, sposobami ograniczania istniejących zagrożeń zawodowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem oceny ryzyka  zawodowego a także stosowaniem środków ochrony 

zbiorowej przy wykonywaniu prac na wysokości.

W 2012 r. odbyło się 8 specjalistycznych szkoleń, w których uczestniczyło  

115 pracodawców i przedsiębiorców. 

Istotnym  elementem  w  działalności  prewencyjnej  OIP  w  Warszawie  było 

również: 

- prowadzenie  nadzoru  nad  strategicznymi  inwestycjami,  w  tym  planowanie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na dużych budowach. 

Stałym  nadzorem  została  objęta  Budowa  Centralnego  Odcinka  II  linii  metra  oraz 

budowa  kompleksu  budynków  wielorodzinnych  przy  ul.  Sprawnej/Odkrytej  w 

Warszawie.

- uruchomienie  na  stronie  internetowej  „zakładki”  Bezpieczeństwo  pracy 

w budownictwie z informacją o udzielaniu informacji o stopniu realizacji ww. kampanii, 



porad  prawnych  i  technicznych  dot.  bezpieczeństwa  pracy  podczas  wykonywania 

robót budowlanych.

- nawiązanie  współpracy  z  mediami  lokalnymi,  organizacjami  pozarządowymi 

zainteresowanymi problematyką zagrożeń w budownictwie.

- dystrybucja wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce związanej 

z bezpieczeństwem pracy na placach budów. 

W  okresie  sprawozdawczym  rozdysponowano  ponad  2500  egzemplarzy  broszur, 

ulotek i plakatów. 

W ramach kampanii  prewencyjno  –  promocyjnej  w budownictwie,  wzorem lat 

ubiegłych,  został  zorganizowany  konkurs  dla  dużych  firm  budowlanych  pn.  „Buduj 

bezpiecznie”.

Branża  budowlana  zaliczana  jest  do  branż  charakteryzujących  się  dużą 

„wypadkowością”. 

Dlatego  też  coraz  większą  rolę  do  spełnienia  będą  miały  działania  prewencyjno-

informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy polegające na zapobieganiu wypadkom przy 

pracy  przede  wszystkim  w  grupie  pracowników  o  niewielkim  stażu  pracy  oraz 

ograniczaniu  ryzyka  zawodowego,  w  szczególności  podczas  wykonywania  prac  na 

wysokości.

Stwierdzane nieprawidłowości i zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

stan wypadkowości w budownictwie, obligują w dalszym ciągu organy PIP do objęcia 

działaniami prewencyjno-informacyjno-kontrolnymi pracodawców i przedsiębiorców 

„budowlanych” i w miarę możliwości odstępowania (w uzasadnionych przypadkach) od 

stosowania jakichkolwiek środków prawnych, poprzestając na pouczeniu podmiotu 

kontrolowanego i odebraniu oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych uchybień.

2. Kampania informacyjno-prewencyjna „Czas pracy a wypadki drogowe”

Kampania  informacyjno-prewencyjna „Czas pracy a wypadki drogowe” miała na 

celu  ograniczenie  wśród  podmiotów,  prowadzących  działalność  w  sektorze 

transportowym,  liczby  wypadków  komunikacyjnych  spowodowanych  naruszaniem 

przepisów o czasie pracy. 

Problematyka  związana  z  omówieniem  zagadnień  przepisów  o  czasie  pracy 

kierowców  oraz  skutków  prawnych  i  ekonomicznych  związanych  z  ich 

nieprzestrzeganiem a także z wypracowaniem standardów w zakresie zapobiegania 
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wypadkom  drogowym  i  promocja  kultury  bezpieczeństwa  stanowiła  zakres 

przedmiotowy szkoleń pracodawców branży transportowej. 

W okresie kwiecień-październik 2012 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Warszawie zostały zorganizowane 3 szkolenia, w których wzięło udział 

42  pracodawców,  wykorzystujących  w  swojej  działalności  gospodarczej  transport 

samochodowy. 

Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy 

o czasie pracy kierowców oraz ze sposobami rozliczania i ewidencji czasu pracy.

Kampania  informacyjno-prewencyjna  „Czas  pracy  a  wypadki  drogowe”, 

stanowiąca III etap działań długofalowych Państwowej Inspekcji Pracy zaplanowanych 

na  lata  2010-2012  r.,  uświadomiła  pracodawcom  z  branży  transportowej  istotę 

przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców i jej bezpośredniego wpływu na 

zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych. 

Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z praktycznym stosowaniem przepisów ustawy 

o czasie pracy kierowców oraz ze sposobami rozliczania i ewidencji czasu pracy.

3. Program  informacyjno-prewencyjny  dot.  dostosowania  do  minimalnych  wymagań 

maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Podstawowym zadaniem przy realizacji programu było zapobieganie wypadkom 

przy obsłudze maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez: 

- zorganizowanie wśród pracodawców i przedsiębiorców szkoleń dot. dostosowania do 

minimalnych  wymagań  bhp  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez  pracowników 

podczas pracy; 

- przeprowadzenie w zakładach pracy audytów ww. zakresie. 

W 2012  r.  Okręgowy Inspektorat  Pracy  w Warszawie  zorganizował  szkolenie 

(seminarium)  poświęcone  problematyce  dostosowania  maszyn  do  minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uczestnicy szkolenia, w którym wzięło udział ogółem 45 osób, w tym 14 pracodawców, 

17  pracowników  służby  bhp  oraz  14  pracowników  kierujących  zespołami  ludzkimi, 

otrzymali pakiety wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce bezpieczeństwa 

użytkowania maszyn i urządzeń, oceny ryzyka zawodowego,  minimalnych wymagań 

dla  nożyc  gilotynowych,  prasy  mechanicznej,  pilarki  ramowej  pionowej,  frezarki 

dolnowrzecionowej pionowej, itp. 
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4. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”. 

Celem kampanii informacyjnej „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane 

z  pracą” było  upowszechnianie  wśród  pracodawców,  kadry  kierowniczej  oraz 

pracowników wiedzy o źródłach stresu w pracy i innych czynnikach psychospołecznych 

oraz o najlepszych praktykach zapobiegania tym zjawiskom.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w 2012 r. działaniami prewencyjnymi 

(polegającymi na przeprowadzeniu szkoleń) objął 34 podmioty, reprezentujące wg 

Polskiej Klasyfikacji Działalności - administrację publiczną i przemysł.  

Podczas szkoleń zostały omówione zagadnienia związane z „Zarządzaniem zespołami 

pracowników, jak radzić sobie stresem”.

Podczas realizacji kampanii informacyjnej „Stres i inne czynniki psychospołeczne 

związane z pracą” zwracano szczególną uwagę na rolę psychospołecznych czynników 

w kształtowaniu przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. 

Coraz ważniejsze staje się bowiem (poza zapewnieniem nowoczesnych technologii) 

wzajemne  dopasowywanie  wymagań  stawianych  przez  pracę  do  możliwości  oraz 

potrzeb fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych wszystkich pracujących osób. 

Dlatego  też  zadaniem  Państwowej  Inspekcji  Pracy  jest  jak  najszersze 

upowszechnianie wiedzy o przyczynach i konsekwencjach zdrowotnych 

(i ekonomicznych) stresu zawodowego oraz określenie metod ograniczania 

i zapobiegania temu zjawisku.

5. Program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”

W 2012 r. realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” miała na 

celu:

- zwiększenie wiedzy nauczycieli o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, 

- kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- podniesienie  poziomu  wiedzy  w  zakresie  rozwiązań  prawnych,  dotyczących 

zapewnienia  ochrony  prawnej  i  bezpiecznych  warunków  pracy  wśród  młodzieży 

szkolnej  (prowadzenie  lekcji  w oparciu  o  moduły  lekcyjne  zawarte  w podręczniku 

„Kultura bezpieczeństwa”),

- nawiązanie współpracy z instytucjami oraz placówkami oświatowymi zainteresowanymi 

problematyką budowania kultury bezpieczeństwa w pracy oraz jej popularyzacją 

w społeczeństwie. 
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W  roku  szkolnym  2011/2012  w  programie  uczestniczyło  9  Zespołów  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  z  województwa  mazowieckiego,  w  których  67  nauczycieli 

przeprowadziło 211 lekcji dla 4137 uczniów. 

Z udziałem inspektora pracy odbyło się 12 lekcji, w których uczestniczyło 428 uczniów. 

Ponadto 

- w marcu 2012 r. został zorganizowany Dzień Otwarty dla młodzieży 

z Zespołu Szkół Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zapoznali młodzież 

z obowiązującym prawem, w szczególności przy nawiązywaniu stosunku pracy oraz 

zawieraniu umów cywilnoprawnych. 

- w  sierpniu  2012  r.  w  Nadburzańskim  Ośrodku  Edukacji  w  Broku  odbyła  się 

młodzieżowa impreza plenerowa pn. „Słoneczny Zlot”, podczas której przedstawiciele 

OIP w Warszawie popularyzowali wiedzę o zagrożeniach występujących 

w środowisku pracy oraz  akcentowali  znaczenie przestrzegania prawa pracy przy 

zatrudnianiu,  z  uwzględnieniem  różnic  pomiędzy  nawiązaniem  stosunku  pracy  a 

umową cywilnoprawną. 

„Słoneczny  Zlot”  został  zorganizowany  przez  Ogólnopolskie  Stowarzyszenie 

Chrześcijańskich  Organizacji  Wiejskich,  realizującego  projekt  przeciwdziałania 

wykluczeniu  społecznemu  dzieci  i  młodzieży  z  biednych  terenów  Polski  poprzez 

tworzenie sieci świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”.

6. Kampania informacyjno-promocyjna „Ochrona Pracy w Rolnictwie Indywidualnym”.

Program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym”, 

Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Warszawie  w  2012  r.  realizował  wśród  rolników 

indywidualnych i ich rodzin oraz - dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Zgodnie  z  wytycznymi  do  realizacji  tematu  opracowano  harmonogram  zadań 

informacyjno-promocyjnych  obejmujący  wizytacje  gospodarstw  rolników 

indywidualnych  oraz  prac polowych,  szkolenia,  prelekcje  i  konkursy,  a także udział 

przedstawicieli OIP w Warszawie w imprezach o charakterze masowym.

Celem prowadzonych działań prewencyjnych było zwiększenie poziomu wiedzy 

w zakresie zapobiegania i ograniczania zagrożeń występujących w pracy rolniczej oraz 

kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy. 
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W okresie sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 

działaniami prewencyjnymi (polegających na wizytacjach i szkoleniach) objął ogółem 

1687 podmiotów. 

Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz dobre praktyki,  propagowane były 

również podczas imprez masowych (dożynki, giełdy rolnicze, festyny), organizowanych 

dla środowisk wiejskich. 

Na  podstronie  internetowej  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Warszawie 

umieszczane były informacje dotyczące bieżącej działalności prewencyjnej. 

W okresie styczeń 2012 r - grudzień 2012 r w. w stronę odwiedziło 1739 internautów.

Realizacja  zadań  informacyjno-promocyjnych  „Ochrona  pracy  w  rolnictwie 

indywidualnym” przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań prewencyjnych.

7. Program prewencyjny dla mikrozakładów „ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP”.

W 2012 r. działalność prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Warszawie została skierowana do zakładów zatrudniających do 9 pracowników. 

O  inicjatywach  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Warszawie  w  powyższym 

zakresie  powiadomione  zostały  organizacje  pracodawców  zrzeszone  w  Związku 

Rzemiosła Polskiego (Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, 

Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Problematyka  związana  z  zapewnieniem  przestrzegania  prawa  pracy  w  tych 

zakładach, wdrażanie dobrych praktyk, służących poprawie warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy stanowiła zakres przedmiotowy szkoleń pracodawców biorących udział 

w programie oraz przeprowadzanych audytów.

Działaniem  prewencyjnym  zostało  objętych  32  pracodawców.  W  okresie 

dostosowawczym korzystali  oni  z eksperckiej  pomocy inspektorów pracy w zakresie 

praktycznych  wskazówek  i  porad.  18  pracodawców   zdobyło  „Dyplom  PIP”.

8. Konkursy Promujące Pożądane Postawy w Zakresie Ochrony Pracy.

Działania Okręgu popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony pracy były również 

ukierunkowane  na  organizację  i  promocję  konkursów,  a najważniejsze  z  nich  to 

konkursy: 

- Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej; 

- Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy; 
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- Wiedzy  o  zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  dla  uczniów  z zakładów 

rzemieślniczych;

- Bezpieczna Budowa; 

- Bezpieczne Gospodarstwo Rolne;

- Bezpieczne Lato.

W ww. Konkursach uczestniczyło 371 podmiotów.

9. Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Kampania  informacyjna  pn.  „Poznaj  swoje  prawa  w  pracy”  miała  przede 

wszystkim na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród pracodawców, pracowników, 

studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób poszukujących pracy, na temat 

praw i obowiązków w pracy, w szczególności w zakresie nawiązywania 

i  rozwiązywania  stosunku  pracy,  wypłaty  wynagrodzenia,  rozliczania  czasu  pracy, 

udzielania urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, 

a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W okresie sprawozdawczym kampanią informacyjną „Poznaj swoje prawa 

w pracy” zostało objętych 396 podmiotów, w tym 118 studentów, 120 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych, - 43 pracowników, 40 koordynatorów - społecznych inspektorów 

pracy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, 32 osoby poszukujące pracy,

 30 zakładowych organizacji związkowych, - 13 pracodawców.

Kampanię wsparły również organizacje związkowe, urzędy i władze samorządowe, 

organizacje społeczno-samorządowe oraz wyższe uczelnie, jak np. 

Zarząd  Okręgu  Mazowieckiego  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego,  Ogólnopolski 

Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy, II Oddział w Warszawie Zakładu 

Ubezpieczeń  Społecznych,  Urzędy  Pracy  w  Płocku  i  Ostrołęce,  Ośrodek  Pomocy 

Społecznej  Warszawa-Bemowo,  Wojskowa  Akademia  Techniczna,  Politechnika 

Warszawska,  Szkoła  Główna  Gospodarstwa  Wiejskiego,  Wyższa  Szkoła  Ekologii  i 

Zarządzania w Warszawie, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W okresie sprawozdawczym programem informacyjnym „Poznaj swoje prawa 

w pracy” była objęta różnorodna grupa podmiotów. 

Efektem działań prewencyjnych było: 

- uświadomienie pracodawcom i pracownikom regulacyjnego wpływu przepisów prawa 

pracy  na  wyższy  komfort  pracy,  właściwe  relacje  w  środowisku  pracy,  poczucie 

satysfakcji w pracy.
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10. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa.

Adresatami  programu  „Zarządzanie  bezpieczeństwem  pracy  –  prewencja 

wypadkowa” przede wszystkim byli pracodawcy małych i średnich firm, wytypowani na 

podstawie wypadkowych baz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyników kontroli 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 

Celem działalności prewencyjnej było wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych 

w  zakładach,  w  których  odnotowane  zdarzenia  wypadkowe  wykazywały  cechy 

powtarzalności.

Program zakładał: 

- zorganizowanie szkoleń dla pracodawców ww. zakładów, 

- podjęcie przez pracodawców działań prewencyjnych w swoich zakładach w ramach 

„samokontroli” warunków pracy;

- przeprowadzenie  przez  inspektora  pracy  audytu  potwierdzającego  dostosowanie 

warunków pracy do obowiązującego prawa.

W  specjalistycznych  szkoleniach  zorganizowanych  uczestniczyło  ponad  350 

podmiotów, w tym 43 pracodawców. 

Podjęcie działań prewencyjnych w swoich zakładach zadeklarowało 

22 pracodawców; natomiast 8 z nich poddało się ocenie inspektorów pracy w ramach 

audytu.

Należy stwierdzić, iż: 

- wyniki kontroli pracodawców generalnie potwierdziły zasadność podejmowania przez 

Państwową  Inspekcję  Pracy  działalności  prewencyjnej  w  zakresie   zarządzania 

bezpieczeństwem pracy – prewencji wypadkowej; 

- w  okresie  sprawozdawczym  zostały  podjęte  wszelkie  formy  oddziaływania 

prewencyjnego na podmioty, u których odnotowane zdarzenia wypadkowe wykazują 

cechy  powtarzalności.  Inspektorzy  pracy  propagowali  wdrażanie  dobrych  praktyk 

zapewniających w zakładach pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy.

11. Program informacyjno-prewencyjny  „Przestrzeganie  przepisów prawa pracy,  w tym 

bhp oraz legalności zatrudnienia w szeroko rozumianym sadownictwie”.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie drugi rok z rzędu realizował program 

informacyjno-prewencyjny  pn.  „Przestrzeganie  przepisów  prawa,  w  tym  bhp  oraz 

legalności zatrudnienia w szeroko rozumianym sadownictwie”. 
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Celem  programu  było  zmniejszenie  skali  nielegalnego  zatrudnienia  między 

innymi  poprzez  upowszechnienie  wiedzy  z  zakresu  wybranych  przepisów  prawnej 

ochrony  pracy,  w  tym  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  legalności  zatrudnienia 

wśród podmiotów prowadzących produkcję sadowniczą.

Adresatami programu byli przede wszystkim rolnicy będący pracodawcami 

a także rolnicy zatrudniający osoby do prac w gospodarstwie na innej podstawie niż 

stosunek pracy. 

Należy  zaznaczyć,  że  program  miał  charakter  otwarty  i  korzystać  z  niego  mogli 

ponadto  przedsiębiorcy  sektora  sadowniczego  oraz  rolnicy  zajmujący  się  szeroko 

pojętym sadownictwem. 

Dla  osiągnięcia  założonego  celu  przewidziano  różne  formy  przedsięwzięć 

prewencyjnych a do najważniejszych z nich zaliczyć należy organizowanie szkoleń 

i wizytacje gospodarstw sadowniczych. 

Zakresem  przedmiotowym  szkoleń  (w  których  wzięło  udział  52  sadowników)  oraz 

-wizytacji  6 gospodarstw sadowniczych,  zostały objęte zagadnienia prawnej ochrony 

pracy, w szczególności dot. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w sadownictwie 

oraz legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. 

12. Program  informacyjno-prewencyjny  „EURO  2012”  skierowany  do  podmiotów 

funkcjonujących tymczasowo w trakcie obsługi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Głównym  celem  programu  informacyjno-prewencyjnego  „EURO  2012”  było 

upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy,  w tym przepisów 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  wśród  podmiotów  organizujących  w  Warszawie 

infrastrukturę związaną z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i działających 

w Strefie Kibica w Warszawie i na Stadionie Narodowym.

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w powyższym zakresie 

polegały przede wszystkim na:

 upowszechnianiu i wymianie informacji dot. bezpiecznych zachowań w środowisku 

pracy w czasie  konferencji,  narad koordynacyjnych,  pokazów z zastosowaniem 

środków audiowizualnych,

 wsparciu merytorycznym i motywowaniu firm realizujących obiekty w Strefie Kibica 

w Warszawie i Stadionie Narodowym do skutecznych działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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 promocji ochrony pracy na stronie internetowej OIP w Warszawie oraz w środkach 

masowego przekazu.

 współpracy z partnerami społecznymi, samorządem terytorialnym.

Program  informacyjno-prewencyjny  „EURO  2012”  został  skierowany,  przede 

wszystkim do podmiotów organizujących w Warszawie infrastrukturę związaną 

z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Planowa  realizacja  zadań  prewencyjnych  miała  bezpośredni  wpływ  na 

zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy. Podczas budowy i rozbiórki 

infrastruktury Strefy  Kibica  nie  zanotowano żadnych  zdarzeń wypadkowych.  Należy 

podkreślić,  iż w Strefie Kibica wykonywało prace ponad 100 wykonawców z Polski  

i zagranicy. 

Szczegółowych  informacji  na  temat  kampanii  udziela  Sekcja  Prewencji  i  Promocji  OIP  

– tel. 22 425 11 88, e-mail: andrzej.mazurek@warszawa.pip.gov.pl
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