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I.
REGULACJE PRAWNE
Ustaw Sejmow z dnia 4 lutego 1950 roku została powołana do ycia instytucja społecznej
inspekcji pracy jako organ zakładowych organizacji zwi zkowych upowa niony do wzmo enia
kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz w celu
podniesienia stanu
bezpiecze stwa i higieny pracy w zakładach pracy.
W dniu 24 czerwca 1983 roku została dokonana nowelizacja ustawy o społecznej inspekcji
pracy(Dz.U. Nr.35 poz.163 z pó n. zm.) , która po niewielkich zmianach obowi zuje do chwili
obecnej.
Rozwini cie niektórych postanowie ustawowych zawarte zostało w uchwale Rady Pa stwa z
dnia 6 lipca 1983r. w sprawie wytycznych do działalno ci społecznych inspektorów pracy( M. P. Nr
23, poz. 128). Ponadto pewne uregulowania w tym przedmiocie mieszcz si równie w ustawie z
dnia 23 maja 1991r. o zwi zkach zawodowych ( Dz. U. 01. Nr 79, poz. 854 z pó n. zm.).
Z samej nazwy wynika, i społeczna inspekcja pracy jest ,, słu b społeczn ” pełnion przez
pracowników maj c na celu zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz ochron uprawnie pracowniczych okre lonych w przepisach prawa pracy.
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Ta ,,słu ba społeczna” ma reprezentowa interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy bez
wzgl du na ich przynale no zwi zkow i zgodnie z art. art. 4 i 23 ustawy o zwi zkach
zawodowych jest kierowana przez zakładowe organizacje zwi zkowe.
Bardzo wa ne dla działalno ci społecznej inspekcji pracy jest rozporz dzenie Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy
oraz sposobu ich dokumentowania, a tak e zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadków przy pracy( Dz. U. Nr 115, poz.744, z pó n. zm.).
Uregulowania dotycz ce działalno ci sip znajduj si tak e w przepisach ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy( Dz. U. 98. Nr 21, poz.94 z pó n. zm.).
Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 2 czerwca 1996 r.( Dz.U. Nr.23, poz. 141 z pó n. zm.)
bardzo znacz co wzmocniła rang i pozycj instytucji społecznego nadzoru nad warunkami pracy.
W szczególno ci przejawia si to w nast puj cych zapisach Kodeksu pracy:
- w art. 18/5/ §1. okre lono, i ,,społeczn kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym
przepisów i zasad bhp sprawuje społeczna inspekcja pracy”. Zapisem tym usytuowano
społeczn inspekcj pracy jako organ społecznego nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
obok takich organów pa stwowej kontroli jak Pa stwowa Inspekcja Pracy czy Pa stwowa
Inspekcja Sanitarna.
- w art. 207 § 2. ust.4 okre lono, i do podstawowych obowi zków pracodawcy m.in nale y
zapewnienie wykonania zalece społecznego inspektora pracy.
- w art.237/12/ § 1 i 2 zapisano, i pracodawca zatrudniaj cy wi cej ni 250 pracowników
powołuje komisj bezpiecze stwa i higieny pracy – funkcje wiceprzewodnicz cego tej
komisji powierza si społecznemu inspektorowi pracy.
II. SPOŁECZNY NADZÓR W ZAKRESIE OCHRONY PRACY
1/. Rola zwi zków zawodowych w zakresie ochrony pracy.
Zgodnie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o zwi zkach
zawodowych/Dz.U.01.Nr.79,poz.854 z pó n. zm./ - organizacjom
zwi zkowym przypada
szczególna rola, sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenia, na
zasadach okre lonych odr bnymi przepisami w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy.
Ponadto w/w ustawa okre liła, i zwi zki zawodowe reprezentuj
interesy pracowników w
zakresie warunków pracy i warunków socjalno – bytowych oraz broni ich praw w tym zakresie.
Zadania swoje zakładowa organizacja zwi zkowa wykonuje bezpo rednio lub po rednio – kieruj c
działalno ci społecznej inspekcji pracy oraz współdziałaj c w tym zakresie z Pa stwow Inspekcj
Pracy.
Je eli w sprawach, o których mowa w art.23 ust. 1 w/w przepisu, zdaniem zwi zku
zawodowego post powanie organu administracji pa stwowej i samorz du terytorialnego lub
pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwo ci, zwi zek mo e wyst pi
do wła ciwego organu z daniem spowodowania usuni cia we wła ciwym trybie stwierdzonej
nieprawidłowo ci.
2/. Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy.
Funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy reguluje ustawa z dnia 24
czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. Nr. 35poz. 163 z pó n. zm. ).Zadania
szczegółowe społecznych inspektorów pracy okre la art.4 ustawy , który stanowi , i społeczni
inspektorzy pracy realizuj c swoje zadania ustawowe koncentruj si na trzech blokach spraw a
mianowicie:
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- w zakresie bezpiecze stwa pracy- na eliminowaniu zagro e , które s przyczyn wypadków
i chorób zawodowych, przestrzeganiu wymogów technologicznych, wyposa eniu maszyn i
urz dze w osłony i urz dzenia zabezpieczaj ce, wyposa eniu pracowników w sprawny sprz t
ochrony osobistej, przestrzeganiu przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze stwa pracy,
- w zakresie higieny pracy- na zapewnieniu pracownikom norm higienicznych w szczególno ci
dotycz cych substancji szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i o wietlenia
oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszcze higieniczno- sanitarnych,
- w zakresie prawnej ochrony pracy- na kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy,
ochrony pracy kobiet, wiadcze pieni nych z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
2a/ Wybory społecznych inspektorów pracy.
Organizatorem wyborów społecznych inspektorów pracy s wył cznie zwi zki zawodowe,
które powinny opracowa i uchwali regulamin wyborów sip. W jednostkach, w których działa
kilka zwi zków zawodowych, niezb dne jest wspólne uzgodnienie regulaminu wyborów i ich
przeprowadzenie.
Regulamin wyborów sip powinien m.in. okre la :
struktur organizacyjn społecznej inspekcji pracy,
sposób wyboru przewodnicz cego zebrania,
porz dek zebrania,
wybór komisji (wyborczej , skrutacyjnej i wniosków),
tryb zgłoszenia kandydatów na społecznego inspektora pracy i sposób wyborów sip (tajne),
ustalenie , kiedy wybory s prawomocne,
termin wyborów sip.
2b/ Warunki jakie powinien spełnia kandydat na społecznego inspektora pracy.
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o sip – społecznym inspektorem pracy mo e by pracownik
danego zakładu pracy, który jest członkiem zwi zku zawodowego i nie zajmuje stanowiska
kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpo rednio podległego
kierownikowi zakładu pracy,
zakładowe organizacje zwi zkowe mog postanowi , e społecznym inspektorem pracy
mo e by równie pracownik zakładu pracy nie b d cy członkiem zwi zku zawodowego,
społeczny inspektor pracy powinien posiada niezb dn znajomo zagadnie wchodz cych
w zakres działania społecznej inspekcji pracy,
zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiada co najmniej pi cioletni sta pracy
w bran y, do której zakład nale y, i co najmniej dwuletni sta pracy w danym zakładzie, a
oddziałowy lub grupowy społeczny inspektor pracy – co najmniej dwuletni sta pracy w tej
bran y i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.
W nawi zaniu do art. 6 ust.1 ustawy o sip – społecznych inspektorów pracy wybieraj i
odwołuj pracownicy zakładu pracy. Z art. 6 ust.2 w/w przepisu wynika, e społecznych
inspektorów pracy wybiera si na okres 4 lat.
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W zakładach pracy wybory zakładowych społecznych inspektorów pracy przeprowadzane
s w trybie bezpo rednim. W placówkach licz cych do 300 pracowników, zakładowych
społecznych inspektorów pracy wybiera – ogólne zebranie pracowników.
Nale y nadmieni , i do rozstrzygania sporów na tle prawidłowo ci wyborów sip i ich
zgodno ci z prawem nie jest upowa niony aden organ kontroli zewn trznej ( s dowy,
Pa stwowej Inspekcji Pracy, organ prowadz cy czy pracodawca). St d te decyzja pracowników o
wyborze społecznego inspektora pracy jest ostateczn i podwa anie jej przez organ zewn trzny
byłoby naruszeniem prawa/ postanowienie S du Najwy szego z dnia 9 listopada 1995r- III P.O.
16/95 OSN Zbiór Urz dowy 1996r. nr 12 poz.176/.
Odwołanie, przed upływem kadencji społecznego inspektora pracy mo e, wi c nast pi
jedynie w przypadku niewywi zywania si ze swoich obowi zków społecznych w takim
samym trybie jak wybór.
Prawidłowo wyborów zakładowego społecznego inspektora pracy potwierdza organizator
wyborów, czyli zakładowa organizacja zwi zkowa.
2c/ Odwołanie z funkcji społecznego inspektora pracy.
Tryb odwołania społecznego inspektora pracy reguluje art. 7 ust. 1 ustawy o sip, z którego
m. in. wynika, i społeczny inspektor pracy w razie niewywi zywania si ze swoich obowi zków
mo e by odwołany przed upływem kadencji w takim samym trybie, w jakim został powołany(
według regulaminu wyborów).
Niewywi zywanie si z obowi zków, oznacza w praktyce niezrealizowanie planu pracy
zatwierdzonego przez zarz d zz w sposób zawiniony przez społecznego inspektora pracy,
(wykazuje mał aktywno w realizacji zada wynikaj cych z ustawy o sip), tj. nie przeprowadza
okresowych kontroli i nie realizuje wytycznych ZNP. Odwołanie sip mo e, zatem nast pi na
wniosek:
zgodnej decyzji zakładowych organizacji zwi zkowych działaj cych w zakładzie pracy,
co najmniej jednej pi tej pracowników.
Społeczny inspektor pracy przestaje równie pełni swoj funkcj w wypadku zrzeczenia si jej,
przej cia sip do innego zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu /przeniesienie do innej pracy na
podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzaj cego niezdolno do wykonywania aktualnej pracy/
lub ustania stosunku pracy.
III. UPRAWNIENIA I ZASADY POST POWANIA
SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
Zgodnie z art. 8 ust.1 /ustawy o sip/ społeczny inspektor pracy ma prawo wst pu w ka dym
czasie do pomieszcze i urz dze zakładu pracy dla wykonania swych zada okre lonych w art.
4 tej ustawy. Ponadto zakładowy społeczny inspektor pracy ma wiele uprawnie , do których
m.in. nale :
prawo dania informacji oraz okazywania dokumentów niezb dnych dla wykonania funkcji
kontrolnych,
prawo wyst powania o natychmiastowe usuni cie bezpo rednich zagro e dla zdrowia i ycia
pracowników,
prawo wydawania zalece , w tym w szczególno ci zalece wstrzymania pracy danego
urz dzenia technicznego lub okre lonych robót,
prawo wpisywania uwag,
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prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowi zuj cych przepisów
i zasad bhp,
prawo wyst powania o odsuni cie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych
uprawnie kwalifikacyjnych niezb dnych do obsługi okre lonych urz dze , czy te braku
orzeczenia lekarskiego dopuszczaj cego do wykonywania pracy,
udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalaj cych okoliczno ci i
przyczyny wypadków przy pracy,
prawo wnioskowania do inspektora pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie
kontroli,
prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszcz cie post powania w sprawach o
wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy
pracy, chorób zawodowych i innych schorze spowodowanych warunkami pracy,
prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Pa stwow Inspekcj Pracy,
prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zalece organów nadzoru i kontroli warunków
pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
prawo uczestnictwa jako wiceprzewodnicz cy w pracach komisji bezpiecze stwa i higieny
pracy,
prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji
zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.
Utrudnianie społecznemu inspektorowi pracy w realizacji wymienionych praw i uprawnie jest
traktowane jako utrudnianie działalno ci sip, co jest wykroczeniem okre lonym w art. 22 ust.1
ustawy o sip. Stanowi ona kto działaj c w imieniu zakładu pracy narusza przepisy ustawy o
społecznej inspekcji pracy, a w szczególno ci uniemo liwia działalno społecznego inspektora
pracy lub nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy, podlega karze
grzywny do 2500zł.
IV. OBOWI ZKI PRACODAWCY
WOBEC SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
1. Ochrona prawna w okresie sprawowania mandatu, zakładowego społecznego
inspektora pracy.
Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o sip - zakład pracy nie mo e wypowiedzie ani rozwi za
umowy o prac z pracownikiem pełni cym funkcj społecznego inspektora pracy w czasie trwania
mandatu oraz w okresie roku po jego wyga ni ciu, chyba e zachodz przyczyny uzasadniaj ce
rozwi zanie umowy o prac bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwi zanie umowy o prac
mo e nast pi po uprzednim uzyskaniu zgody zarz du zz.
Ponadto zgodnie z ust. 3 powy szego przepisu, zakład pracy nie mo e wypowiedzie
pracownikowi pełni cemu funkcj społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego
niekorzy w okresie ustalonym w ust.1(w okresie kadencji i rok od zako czenia pełnienia funkcji),
chyba e wypowiedzenie stało si koniecznie z przyczyn, o których mowa w art.43 Kp (nowe
zasady wynagradzania dotycz ce wszystkich pracowników lub orzeczenie lekarskie stwierdzaj ce
niezdolno do wykonywania obecnej pracy).
2. Zadania pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
W nawi zaniu do art. 14 ust.1, 2 ustawy o sip pracodawca jest zobowi zany zapewni
społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zada .
Obowi zki w tym zakresie mo emy podzieli na dwie grupy:
do pierwszej grupy nale y zaliczy obowi zek realizacji wniosków i wyst pie oraz
zalece społecznych inspektorów pracy,
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do drugiej zapewnienie społecznej inspekcji pracy warunków do realizacji ich zada .
W szczególno ci pracodawca powinien :
zapewni odpowiednie warunki lokalowe dla indywidualnej pracy inspektora, jak i dla
jego ogólnej działalno ci, np. odbywania spotka , szkole itp.
umo liwi społecznemu inspektorowi pracy korzystanie z niezb dnych publikacji i
czasopism z dziedziny bezpiecze stwa i higieny pracy oraz prawa pracy,
udost pni informacje, opracowania oraz inne dokumenty zwi zane z zakresem
działania społecznej inspekcji pracy,
pokry koszty zwi zane z działalno ci społecznej inspekcji pracy, w tym koszty
niezb dnych materiałów pi miennych, szkolenia społecznych inspektorów pracy,
delegacji zwi zanych z udziałem w szkoleniach, naradach i konferencjach oraz
pomiarów rodowiska pracy i ekspertyz dokonywanych przez specjalistów na wniosek
społecznego inspektora pracy.
3. Warunki przyznania
inspektorowi pracy.

wiadczenia

finansowego

zakładowemu

społecznemu

Zgodnie z art. 15ust.1 ustawy o sip – społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywa swoje
czynno ci w zasadzie poza godzinami pracy. Jednak e:
(art. 15 ust.2) - w razie konieczno ci wykonywania swoich czynno ci w godzinach pracy
lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowuj
prawo do wynagrodzenia.
( art.15 ust.3) - w razie znacznego obci enia zadaniami wynikaj cymi z pełnienia funkcji
społecznego inspektora pracy, kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych
organizacji zwi zkowych mo e ustali miesi czne wynagrodzenie zryczałtowane do
wysoko ci nie przekraczaj cej wynagrodzenia za 30godzin pracy osoby pełni cej funkcj
społecznego inspektora pracy.
( art.15 ust.4) - w szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy, na
wniosek zakładowych organizacji zwi zkowych, mo e podwy szy wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 3, do wysoko ci nie przekraczaj cej wynagrodzenia za 60 godzin
pracy.
V. WSPÓŁDZIAŁANIE SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
Z PA STWOW INSPEKCJ PRACY ORAZ Z INNYMI
ORGANAMI NADZORU I KONTROLI W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY
Zgodnie z art. 17 ustawy o sip społeczni inspektorzy pracy współdziałaj z Pa stwow
Inspekcj Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy.
Ponadto zgodnie art.21 ustawy o sip Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Urz d Dozoru
Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy obowi zane s udziela
społecznej inspekcji pracy pomocy wykonywaniu jej zada .
Wspólnym celem zwi zków zawodowych i Pa stwowej Inspekcji Pracy jest zwi kszenie
skuteczno ci działa podejmowanych w zakresie poprawy warunków pracy oraz podnoszenie
efektywno ci społecznej kontroli w tym zakresie.
Współpraca taka jest nawi zywana i realizowana poprzez podpisywanie porozumie jak równie
protokołów uzgodnie pomi dzy centralami zwi zkowymi a Głównym Inspektorem Pracy.
Formami współdziałania pa stwowego inspektora pracy ze społecznymi inspektorami pracy
m.in. polega na:
przeprowadzaniu kontroli na wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy,
wszczynaniu post powania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym,
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rozpatrywaniu sprzeciwu od zalece zakładowych społecznych inspektorów pracy,
udzielaniu pomocy zwi zkom zawodowym w szkoleniu społecznych inspektorów pracy,
Wa n spraw jest stała współpraca Pa stwowej Inspekcji Pracy ze społecznymi inspektorami
pracy w toku czynno ci kontrolnych. Inspektor PIP z chwil rozpocz cia kontroli winien nawi za
kontakt ze społecznym inspektorem pracy i organizacjami zwi zkowymi przedstawiaj c im zakres i
tematyk planowanej kontroli oraz wysłucha uwag i opinii wymienionych partnerów o stanie
warunków pracy w danym zakładzie. Te robocze rozmowy powinny mie na celu precyzyjne
zaplanowanie czynno ci kontrolnych inspektora PIP.
VI. SPIS PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZ CYCH
BEZPIECZE STWA I HIGIEHY PRACY
(Stan prawny na dzie marzec 2005r.).
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.
94 z pó n. zm.),
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r o społecznej inspekcji pracy ( Dz. U. Nr 35 poz. 163 z
pó n. zm.),
3. Uchwała Rady Pa stwa z dnia 6 lipca 1983r. w sprawie wytycznych do działalno ci
społecznych inspektorów pracy(M. P. 83. Nr 23 poz. 128),
4. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze nia 1997r. w sprawie słu by i higieny pracy
( Dz. U. Nr 109, poz. 704),
5. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pó n. zm.),
6. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. – w sprawie
bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z
2003r. Nr 6, poz. 69),
7. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrze nia 2004r. w sprawie wzoru
protokołu ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy( Dz. U. z 2004r Nr 227,
poz. 2298),
8. Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r. Nr 199 poz. 1673),
9. Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno ciach (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz.
1674).
10. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r w sprawie
szczegółowych zasad oraz trybu uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z
pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
oraz terminu jej sporz dzania ( Dz. U z 2002r. Nr 237, poz. 2015).
11. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 roku sprawie ustalania okoliczno ci i
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak e zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy( Dz. U. z 1998r.Nr 115 poz.
744, z pó n. zm. ).
12. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 wrze nia 2004r. w sprawie wzoru
protokołu ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy ( Dz.U.z 2004r. Nr 227
poz. 2298).
13. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r w sprawie statystycznej
karty wypadku przy pracy(Dz. U. z 2004r. Nr 268 poz.2672).
14. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 marca
2004r. w sprawie wysoko ci kwot jednorazowych odszkodowa z tytułu wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej ( M.P.z 2004. Nr13 poz.217).
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15. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia
stanowi cego podstaw obliczania odszkodowa , odpraw, dodatków wyrównawczych do
wynagrodzenia oraz innych nale no ci przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r
Nr 62 poz. 289 z pó n. zm.).
USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

z dnia 24 czerwca 1983 r.
(Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)
z pó niejszymi zmianami
Tekst ujednolicony na podstawie Dzienników Ustaw:
Dz.U.83.35.163; zm.: Dz.U.85.35.162; zm.: Dz.U.96.24.110; zm.: Dz.U.98.113.717; Dz.U.
01.128.1405
Tekst ujednolicony po zmianie z 24 sierpnia 2001 roku. Ostatnie zmiany weszły w ycie 1
stycznia 2002 r.
Spis tre ci
•
•
•
•
•
•

Rozdział 1: Przepisy ogólne (Art. 1-3)
Rozdział 2: Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy (Art. 4-7)
Rozdział 3: Uprawnienia i zasady post powania społecznych inspektorów pracy (Art. 8-16)
Rozdział 4: Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Pa stwow Inspekcj Pracy i
innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy (Art. 17-21)
Rozdział 5: Odpowiedzialno za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy (Art.
22)
Rozdział 6: Przepisy przej ciowe i ko cowe (Art. 23-27)

W trosce o systematyczn popraw stanu bezpiecze stwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia
zwi zkom zawodowym niezb dnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli
przestrzegania przepisów prawa pracy stanowi si , co nast puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Społeczna inspekcja pracy jest słu b społeczn pełnion przez pracowników, maj c na celu
zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochron
uprawnie pracowniczych, okre lonych w przepisach prawa pracy.
Art. 2.
Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i
jest kierowana przez zakładowe organizacje zwi zkowe.
Art. 3.
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1. Społeczn inspekcj pracy w zakładzie pracy tworz :
1)

zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,

2)

oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów
(wydziałów),

3)

grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów
(wydziałów).

2. Zakładowe organizacje zwi zkowe dostosowuj organizacj społecznej inspekcji pracy do
potrzeb wynikaj cych ze struktury zakładu pracy.
Rozdział 2
Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy
Art. 4.
Społeczni inspektorzy pracy maj prawo:
1) kontrolowa stan budynków, maszyn, urz dze technicznych i sanitarnych oraz procesy
technologiczne z punktu widzenia bezpiecze stwa i higieny pracy,
2) kontrolowa przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowie układów zbiorowych i
regulaminów pracy, w szczególno ci w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, uprawnie
pracowników zwi zanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów
i czasu pracy, wiadcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
2a) uczestniczy w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotycz cych ochrony
rodowiska naturalnego,
3) bra udział w ustalaniu okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami
prawa pracy,
4) bra udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowa na
choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami rodowiska pracy oraz kontrolowa
stosowanie przez zakłady pracy wła ciwych rodków zapobiegawczych,
5) uczestniczy w przeprowadzaniu społecznych przegl dów warunków pracy,
6) opiniowa projekty planów poprawy warunków bezpiecze stwa i higieny pracy i planów
rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowa realizacj tych planów,
7) podejmowa działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w
kształtowaniu wła ciwych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy oraz oddziaływa na
przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy,
8) wykonywa inne zadania okre lone w ustawie i w przepisach szczególnych.
Art. 5.
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1) Społecznym inspektorem pracy mo e by pracownik danego zakładu pracy, który jest
członkiem zwi zku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub
stanowiska kierowniczego bezpo rednio podległego kierownikowi zakładu.
2) Zakładowe organizacje zwi zkowe mog postanowi , e społecznym inspektorem pracy mo e
by równie pracownik zakładu nie b d cy członkiem zwi zku zawodowego.
3) Społeczny inspektor pracy powinien posiada niezb dn znajomo zagadnie wchodz cych w
zakres działania społecznej inspekcji pracy. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien
posiada , co najmniej pi cioletni sta pracy w bran y, do której zakład nale y, i co najmniej
dwuletni sta pracy w danym zakładzie, a oddziałowy lub grupowy społeczny inspektor pracy co najmniej dwuletni sta pracy w tej bran y i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.
Art. 6.
1.

Społecznych inspektorów pracy wybieraj i odwołuj pracownicy zakładu pracy.

2.

Społecznych inspektorów pracy wybiera si na okres 4 lat.

3.

Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera:
1) w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) licz cych do 300 pracowników - ogólne
zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału),
2) w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) licz cych powy ej 300 pracowników:
a) zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i
grupowych społecznych inspektorów pracy,
b) oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych
społecznych inspektorów pracy.

4. Grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek
organizacyjnych oddziału (wydziału).
5. W zakładach, w których nie wybrano grupowych społecznych inspektorów pracy, tryb
wyborów społecznych inspektorów pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, okre laj zakładowe
organizacje zwi zkowe.
6. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzaj zakładowe organizacje zwi zkowe na
podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.
7. Ogólnokrajowe organizacje zwi zkowe mog
wyborów społecznych inspektorów pracy.

ustala

ramowe wytyczne do regulaminów

Art. 7.
1. Społeczny inspektor pracy w razie nie wywi zywania si ze swoich obowi zków mo e by , na
zasadach okre lonych w art. 6, odwołany przed upływem okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2.
2. Odwołanie, w my l ust. 1, nast puje na wniosek:
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1)

zakładowych organizacji zwi zkowych,

2)

co najmniej jednej pi tej pracowników.

3. Społeczny inspektor pracy przestaje pełni swoj funkcj równie w wypadku zrzeczenia si jej
lub ustania stosunku pracy.
4. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza si
społecznego inspektora pracy.

uzupełniaj ce wybory

Rozdział 3
Uprawnienia i zasady post powania społecznych inspektorów pracy
Art. 8.
1. Społeczny inspektor pracy ma prawo wst pu w ka dym czasie do pomieszcze i urz dze
zakładu pracy dla wykonywania zada okre lonych w art. 4.
2. Społeczny inspektor pracy ma prawo da od kierownika zakładu pracy oraz oddziału
(wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodz cych
w zakres jego działania.
3. Wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 1 i 2, nast puje z zachowaniem przepisów o
ochronie tajemnicy pa stwowej i słu bowej.
Art. 9.
1. W razie stwierdzenia, e nie s przestrzegane przepisy, o których mowa w art. 4, społeczny
inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czyni c
jednocze nie stosowny zapis w ksi gach, o których mowa w art. 12.
2. Kierownik zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) podejmuje decyzj w sprawie usuni cia
stwierdzonych nieprawidłowo ci i informuje o tym społecznego inspektora pracy.
Art. 10.
1. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny
pracy, społeczny inspektor pracy zwraca uwag pracownikowi na obowi zek przestrzegania
tych przepisów i zasad.
2. W przypadku, gdy zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczn
znajomo
przepisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy oraz nieumiej tno
wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny
inspektor pracy zwraca si do kierownika wła ciwej komórki organizacyjnej o czasowe
odsuni cie pracownika od tej pracy i zapoznaje go z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i
higieny pracy.
Art. 11.
1. Na podstawie ustale własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego społecznego
inspektora pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w
formie pisemnej, zalecenie usuni cia w okre lonym terminie stwierdzonych uchybie .
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2. W razie bezpo redniego zagro enia mog cego spowodowa wypadek przy pracy, zakładowy
społeczny inspektor pracy wyst puje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usuni cie
tego zagro enia, a w wypadku niepodj cia odpowiednich działa wydaje, w formie pisemnej,
zalecenie wstrzymania pracy danego urz dzenia technicznego lub okre lonych robót,
zawiadamiaj c o tym równocze nie zakładowe organizacje zwi zkowe.
3. Kierownik zakładu pracy mo e wnie sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego
inspektora pracy do wła ciwego inspektora pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw od
zalecenia, o którym mowa w ust. 1, wnosi si w terminie 7 dni od dnia dor czenia zalecenia, a
od zalecenia, o którym mowa w ust. 2 - niezwłocznie.
4. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, inspektor pracy Pa stwowej Inspekcji
Pracy wydaje decyzj lub podejmuje inne rodki prawne przewidziane w przepisach o
Pa stwowej Inspekcji Pracy.
Art. 12.
1. Zakład pracy jest zobowi zany zało y zakładow ksi g zalece i uwag oraz oddziałowe
(wydziałowe) ksi gi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy.
2. Ksi gi, o których mowa w ust. 1, przechowuje si w miejscu ustalonym przez kierownika
zakładu pracy oraz udost pnia do wgl du zakładowym organizacjom zwi zkowym, organom
samorz du załogi, organom Pa stwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i
kontroli warunków pracy.
3. Zapis w ksi gach, o których mowa w ust. 1, maj
post powaniu przed organami pa stwowymi.

moc dokumentów urz dowych w

Art. 13.
1. Zakład pracy nie mo e wypowiedzie ani rozwi za umowy o prac z pracownikiem pełni cym
funkcj społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego
wyga ni ciu, chyba e zachodz przyczyny uzasadniaj ce rozwi zanie umowy o prac bez
wypowiedzenia. W takim wypadku rozwi zanie umowy o prac mo e nast pi po uprzednim
uzyskaniu zgody statutowo wła ciwego organu zakładowej organizacji zwi zkowej.
2. Przepis ust. 1 nie narusza art. 40 Kodeksu pracy.
3. Zakład pracy nie mo e wypowiedzie pracownikowi pełni cemu funkcj społecznego
inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzy w okresie ustalonym w ust. 1,
chyba e wypowiedzenie stało si konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu
pracy.
4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje si odpowiednio w wypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na
podstawie mianowania lub spółdzielczej umowy o prac .
Art. 14.
1. Zakład pracy jest obowi zany zapewni społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki
realizacji ich zada .
2. Koszty zwi zane z działalno ci społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.
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Art. 15.
1. Społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywa swoje czynno ci w zasadzie poza godzinami
pracy.
2. W razie konieczno ci wykonywania swoich czynno ci w godzinach pracy lub uczestniczenia w
naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowuj prawo do wynagrodzenia.
3. W razie znacznego obci enia zadaniami wynikaj cymi z pełnienia funkcji społecznego
inspektora pracy, kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych organizacji zwi zkowych
mo e ustali miesi czne wynagrodzenie zryczałtowane do wysoko ci nie przekraczaj cej
wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełni cej funkcj społecznego inspektora pracy.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy, na wniosek zakładowych
organizacji zwi zkowych, mo e podwy szy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, do
wysoko ci nie przekraczaj cej wynagrodzenia za 60 godzin pracy.
5. W zakładach pracy, w których wyst puje szczególne zagro enie zdrowia i ycia pracowników,
a warunki pracy wymagaj stałego społecznego nadzoru, kierownik zakładu pracy, na wniosek
zakładowych organizacji zwi zkowych, mo e zwolni na czas pełnienia funkcji zakładowego
społecznego inspektora pracy z obowi zku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
6. W wypadku, o którym mowa w ust. 5, zakładowy społeczny inspektor pracy zachowuje przez
czas pełnienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu na stanowisku pracy
zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzgl dnieniem zmian tego wynagrodzenia, jakie
nast pi w okresie oddelegowania.
Art. 16.
1. Ogólnokrajowe organizacje zwi zkowe mog okre la wytyczne do działalno ci społecznych
inspektorów pracy.
2. Okre lenie wytycznych, o których mowa w ust. 1, w stosunku do zakładów podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Spraw Wewn trznych nast puje w
porozumieniu z wła ciwym ministrem.
Rozdział 4
Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Pa stwow Inspekcj Pracy
i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy
Art. 17.
Społeczni inspektorzy pracy współdziałaj z Pa stwow Inspekcj Pracy i innymi organami
nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustaw oraz wytycznymi, o których
mowa w art. 16.
Art. 18.
1. Pa stwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji pracy w realizacji jej zada ,
w szczególno ci przez poradnictwo prawne, specjalistyczn pras oraz szkolenie.
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2. Inspektorzy pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy przeprowadzaj kontrole wykonania zalece i
uwag społecznych inspektorów pracy.
Art. 19.
Na umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy, uzgodniony z
zakładowymi organizacjami zwi zkowymi, dotycz cy spraw zagro enia zdrowia i ycia
pracowników, inspektorzy pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy przeprowadzaj kontrole oraz
wszczynaj post powanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Art. 20.
Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych w
zakładzie przez inspektora pracy Pa stwowej inspekcji pracy oraz w podsumowaniu kontroli.
Art. 21.
Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Urz d Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli
warunków pracy obowi zane s udziela społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej
zada .
Odpowiedzialno

Rozdział 5
za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy
Art. 22.

1. Kto działaj c w imieniu zakładu pracy narusza przepisy niniejszej ustawy, a w szczególno ci
uniemo liwia działalno społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny do 20 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora
pracy.
3. Orzekanie nast puje na podstawie wniosku pochodz cego od inspektora pracy w trybie
okre lonym w dziale VII Kodeksu post powania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 6
Przepisy przej ciowe i ko cowe
Art. 23.
1. Wytyczne do przeprowadzenia pierwszych wyborów społecznych inspektorów pracy okre li
Rada Pa stwa.
2. Do czasu okre lenia wytycznych, o których mowa w art. 16 - wytyczne takie okre li Rada
Pa stwa.
3. Po okresie 3 lat od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy Rada Pa stwa, po konsultacji z
ogólnokrajowymi organizacjami zwi zkowymi, dokona oceny przebiegu realizacji ustawy i w razie
potrzeby wyst pi z inicjatyw jej zmiany.
Art. 24.
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1. Postanowienia ustawy dotycz ce zakładowych organizacji zwi zkowych stosuje si odpowiednio
do rad pracowniczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach urz dów
pa stwowych oraz art. 15 ustawy z dnia 8 pa dziernika 1982 r. o zwi zkach zawodowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 216).
2. W zakładach, gdzie działaj zakładowe organizacje zwi zkowe i rady pracownicze, o których
mowa w ust. 1, społeczn inspekcj pracy kieruj oba przedstawicielstwa pracownicze.

Art. 25.
Społeczni inspektorzy pracy wybrani po dniu 31 grudnia 1982 r. pełni swoje funkcje do czasu
nowych wyborów.
Art. 26.
Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1955 r. Nr 20,
poz. 134 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91).
Art. 27.
[stanowił, e ustawa wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia, (czyli 30 czerwca 1983 roku)].

UCHWAŁA RADY PA STWA
z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalno ci społecznych inspektorów pracy.
[M.P.83.23.128] (M.P. z dnia 9 lipca 1983 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.
U. Nr 35, poz. 163) Rada Pa stwa uchwala, co nast puje:
§ 1. Ustala si wytyczne do działalno ci społecznych inspektorów pracy, stanowi ce zał cznik do
uchwały.
§ 2. Pa stwowa Inspekcja Pracy zorganizuje niezb dn pomoc dla zwi zków zawodowych w
zakresie szkolenia inspektorów pracy i podejmie wydawanie odpowiednich materiałów
informacyjno-metodycznych.
§ 3. Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali
wzory zakładowej ksi gi zalece i uwag oraz oddziałowej (wydziałowej) ksi gi uwag.
§ 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia.
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Zał cznik
WYTYCZNE DO DZIAŁALNO CI SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
§ 1. 1. Społeczna inspekcja pracy jest kierowana przez zakładow organizacj zwi zkow .
2. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi słu b społeczn , pełnion przez
pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz ochrony uprawnie pracowniczych okre lonych w przepisach prawa pracy.
§ 2. 1. Działalno
społecznych inspektorów pracy ma na celu kontrol
obowi zuj cych przepisów prawa pracy, a w szczególno ci zawartych w:

przestrzegania

- Kodeksie pracy i w przepisach szczególnych oraz
- układach zbiorowych pracy i
- regulaminach pracy.
2. Społeczny inspektor pracy ma prawo przeprowadzania kontroli pomieszcze i urz dze zakładu
pracy, a tak e wszystkich miejsc pracy pracowników.
§ 3. Realizuj c zadania okre lone w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
(Dz. U. Nr 35, poz. 163) społeczni inspektorzy pracy powinni:
1) w zakresie bezpiecze stwa pracy skupia swoje oddziaływanie na eliminowaniu zagro e , które
s przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a których likwidacja lub ograniczenie
przyniesie trwał popraw warunków pracy; w szczególno ci powinni kontrolowa :
a) przestrzeganie wymogów technologicznych pod wzgl dem bezpiecze stwa pracy, postanowie
dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcji obsługi maszyn,
b) wyposa enie maszyn u urz dze technologicznych w osłony i urz dzenia zabezpieczaj ce oraz
sprawno i przydatno tych osłon i urz dze podczas ruchu,
c) stan urz dze energetycznych i skuteczno

działania ochron przeciwpora eniowych,

d) wyposa enie pracowników w sprawny sprz t ochron osobistych,
e) przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpiecze stwa pracy,
2) w zakresie higieny pracy kontrolowa :
a) zapewnianie pracownikom, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami: szatni, pomieszcze do
spo ywania posiłków, urz dze higieniczno-sanitarnych odpowiednich do rodzaju pracy i liczby
osób,
b) przestrzeganie norm higienicznych, a w szczególno ci dotycz cych substancji szkodliwych,
zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i o wietlenia,
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c) wydawanie przysługuj cych na okre lonych stanowiskach pracy rodków od ywczych, napojów
i rodków higieny osobistej,
d) poddawanie pracowników obowi zkowym badaniom profilaktycznym oraz wa no orzecze
lekarskich stwierdzaj cych brak przeciwwskaza do zatrudnienia na danym stanowisku pracy
pracowników zatrudnionych w uci liwych i szkodliwych warunkach dla zdrowia,
3) w zakresie prawnej ochrony pracy kontrolowa w szczególno ci przestrzeganie przepisów
dotycz cych:
a) skróconego czasu pracy wprowadzonego ze wzgl du na uci liwe lub szkodliwe warunki pracy,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych, zwłaszcza czy osoby te nie s zatrudnione przy pracach im
wzbronionych, a czas pracy jest zgodny z przepisami prawa pracy,
c) ustalania przyczyn i okoliczno ci wypadków przy pracy,
d) wiadcze pieni nych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wiadcze
nale nych z układów zbiorowych pracy.
§ 4. 1. Grupowy społeczny inspektor pracy obejmuje swoj działalno ci pracowników komórki
organizacyjnej, w której został wybrany, realizuj c odpowiednio zadania okre lone w § 3.
2. W razie stwierdzenia narusze przepisów, grupowy społeczny inspektor pracy informuje o tym
bezpo redniego przeło onego, czyni c jednocze nie stosowny zapis w oddziałowej (wydziałowej)
ksi dze uwag.
§ 5. 1. Oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy obejmuje swoj działalno ci oddział
(wydział), realizuj c odpowiednio zadania, o których mowa w § 3, na podstawie planu pracy.
2. Na podstawie ustale własnych b d grupowego społecznego inspektora pracy oddziałowy
(wydziałowy) społeczny inspektor pracy informuje kierownika oddziału (wydziału) o
stwierdzonych uchybieniach i naruszeniach, czyni c jednocze nie stosowny zapis w oddziałowej
(wydziałowej) ksi dze uwag.
3. W razie stwierdzenia narusze , których usuni cie nale y do kompetencji kierownika zakładu
pracy, oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy przedstawia zakładowemu
społecznemu inspektorowi pracy wnioski w sprawie uwag lub zalece .
§ 6. Oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy składaj
zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy z realizacji swoich planów pracy.
§ 7. 1. Zakładowy społeczny inspektor pracy prowadzi działalno
zatwierdzonego przez zakładow organizacj zwi zkow .

sprawozdania

na podstawie planu pracy

2. W planie pracy, o którym mowa w ust. 1, nale y okre la zamierzenia zwi zane z kontrol
poszczególnych zagadnie ochrony pracy, organizacj społecznych przegl dów warunków pracy,
rodzajem i cz stotliwo ci kontroli przeprowadzanych przez poszczególnych społecznych
inspektorów pracy oraz z przygotowaniem ocen wraz z wnioskami, które b d przedstawiane
zakładowej organizacji zwi zkowej.
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§ 8. Zakładowy społeczny inspektor pracy organizuje i kieruje działalno ci oddziałowych
(wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy oraz zatwierdza plany pracy
oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy.
§ 9. Zakładowy społeczny inspektor pracy realizuje zadania, o których mowa w § 3, a ponadto:
1) sprawdza rozpatrywanie uwag wpisywanych przez oddziałowych (wydziałowych) i grupowych
społecznych inspektorów pracy do oddziałowych (wydziałowych) ksi g uwag, w razie stwierdzenia
niewła ciwego stosunku do uwag, informuje kierownika zakładu pracy i zakładow organizacj
zwi zkow b d wydaje odpowiednie zalecenie,
2) czuwa nad wykonaniem zalece , decyzji i nakazów organów nadzoru i kontroli nad warunkami
pracy, a w razie ich niewykonania zawiadamia te organy,
3) organizuje szkolenie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów
pracy,
4) wyst puje z pisemnymi wnioskami o przeprowadzenie kontroli do inspektora pracy Pa stwowej
Inspekcji Pracy w sprawach zagro enia ycia i zdrowia pracowników, a w szczególno ci zagro e
zwi zanych z substancjami szkodliwymi, zapyleniem, hałasem lub wibracj , albo w sprawach
wymagaj cych specjalistycznej oceny; wnioski takie powinny by uzgodnione z zakładow
organizacj zwi zkow .
5) w razie stwierdzenia narusze przepisów prawa pracy maj cych znamiona wykroczenia przeciw
prawom pracownika, wyst puje do inspektora pracy Pa stwowej Inspekcji Pracy o wszcz cie
post powania; wyst pienie mo e równie dotyczy przypadków naruszenia przepisów ustawy o
społecznej inspekcji pracy oraz niewykonywania zalece zakładowego społecznego inspektora
pracy, od których nie wniesiono sprzeciwu.
§ 10. 1. Na podstawie ustale własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego inspektora
pracy zakładowy społeczny inspektor pracy informuje kierownika zakładu pracy o stwierdzonych
uchybieniach oraz wydaje zalecenie ich usuni cia w okre lonym terminie, wpisuj c jego tre do
zakładowej ksi gi zalece i uwag.
2. W razie bezpo redniego zagro enia mog cego spowodowa wypadek przy pracy, zakładowy
społeczny inspektor pracy wyst puje do kierownika zakładu pracy o natychmiastowe usuni cie tego
zagro enia, a w razie niepodj cia przez kierownika zakładu odpowiednich działa , wydaje
zalecenie wstrzymania pracy danego urz dzenia technicznego lub robót, zawiadamiaj c o tym
równocze nie zakładow organizacj zakładow .
3. Zalecenie, o którym mowa w ust. 2, powinno dotyczy w szczególno ci wyeliminowania
zagro e zwi zanych z wadliwo ci działania osłon i urz dze zabezpieczaj cych lub ich brakiem
przy maszynach i urz dzeniach, mo liwo ci wybuchów, zatruciami, pora eniem pr dem
elektrycznym przy maszynach, urz dzeniach i narz dziach o nap dzie elektrycznym, nie
posiadaj cych skutecznej ochrony przeciwpora eniowej, po arami, upadkiem osób z wysoko ci,
niesprawnymi rodkami transportowymi mog cymi spowodowa wypadek komunikacyjny oraz
niesprawnymi
urz dzeniami
ci nieniowymi
i
d wignicami,
działaniem
substancji
promieniotwórczych, wykonywaniem niezgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa pracy
prac budowlanych, transportowych, przeładunkowych i remontowych,

18

4. W razie w tpliwo ci co do stanu zagro e , o których mowa w ust. 3, społeczny inspektor pracy
powinien zasi ga opinii specjalistów w zakładzie pracy lub organów nadzoru i kontroli nad
warunkami pracy.
5. W sprawach, w których zdaniem zakładowego społecznego inspektora pracy nie wyst puje
potrzeba wydania zalecenia, inspektor informuje kierownika zakładu pracy, zapisuj c stosown
uwag w zakładowej ksi dze zalece i uwag.
6. W razie wniesienia sprzeciwu przez kierownika zakładu pracy od zalecenia zakładowego
społecznego inspektora pracy, nie orzeka si kary grzywny za niewykonywanie tego zalecenia.
§ 11. Zakładowe ksi gi zalece i uwag oraz oddziałowe (wydziałowe) ksi gi uwag prowadzi si
według wzorów okre lonych przez Głównego Inspektora Pracy.
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