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Wstêp

Instytucja spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy od szeregu lat odgrywa istotn¹ rolê w d¹¿eniu do poprawy warunków
pracy, a co za tym idzie – zwiêkszeniu udzia³u pracowników
w kszta³towaniu bezpiecznego miejsca pracy. Realizacja tego zadania powierzona zosta³a przez ustawodawcê w pierwszej kolejnoœci spo³ecznym inspektorom pracy, ustalaj¹c ich status w akcie
prawnym rangi ustawy.
Pierwsza ustawa o spo³ecznej inspekcji pracy uchwalona zosta³a 4 lutego 1950 r., a zaczê³a obowi¹zywaæ 28 lutego 1950 r.,
tak wiêc spo³eczna inspekcja pracy ma ju¿ 55 lat. Aktualnie
obowi¹zuj¹ca ustawa pochodzi z 24 czerwca 1983 r., a wiêc
od jej uchwalenia minê³o ponad dwadzieœcia lat. W tym okresie
dokona³y siê radykalne przemiany ustrojowe, pojawi³ siê miêdzy innymi pluralizm zwi¹zkowy, natomiast spo³eczna inspekcja pracy funkcjonuje w ramach niezmienionych od lat podstaw
prawnych.
Równie wa¿n¹ rolê w dzia³alnoœci dotycz¹cej szeroko rozumianych warunków pracy powierzono organizacjom zwi¹zkowym,
które mog¹ dzia³aæ nie tylko w przypisanym im obszarze ochrony
stosunku pracy, ale równie¿ technicznego bezpieczeñstwa pracy.
W zwi¹zku z daleko posuniêt¹ prywatyzacj¹ gospodarki
zmniejsza siê liczba firm, w których funkcjonuj¹ zwi¹zki zawodowe, a tym samym spo³eczna inspekcja pracy. Aby zahamowaæ ten
proces, konieczne jest pilne wprowadzenie zmian legislacyjnych
tworz¹cych mo¿liwoœci funkcjonowania sip w firmach, w których
nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe.
Zadaniem Informatora jest przedstawienie aktualnie obowi¹zuj¹cych zasad reguluj¹cych dzia³alnoœæ spo³ecznego nadzoru
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nad warunkami pracy oraz praktyczne wyjaœnienie problemów
funkcjonowania spo³ecznej inspekcji pracy.
¯ycz¹c dzia³aczom zwi¹zkowym oraz spo³ecznym inspektorom pracy sukcesów w dzia³alnoœci na rzecz poprawy przestrzegania prawa pracy w ich macierzystych zak³adach pracy, a tym
drugim w szczególnoœci jak najrzadszego uczestniczenia w pracach zespo³ów powypadkowych
pozostajê z szacunkiem
Tomasz Rutkowski

Czêœæ

I

ZWI¥ZKI
ZAWODOWE

1. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych
w zakresie prawnej ochrony pracy
Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy reguluje ustawa z 23 maja 1991 r.
o zwi¹zkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
nr 79, poz. 854 z póŸn. zm.).

1.1 Uprawnienia organizacji ponadzak³adowych
Zgodnie z brzmieniem ustawy zwi¹zki zawodowe mog¹
zrzeszaæ siê w ogólnokrajowe federacje (zrzeszenia) zwi¹zków
zawodowych. Ogólnokrajowe zwi¹zki zawodowe mog¹ zrzeszaæ siê w ogólnokrajowe organizacje miêdzyzwi¹zkowe – konfederacje (art. 11), a tak¿e mog¹ tworzyæ miêdzyzak³adowe organizacje zwi¹zkowe (art. 34). Podstawowe uprawnienia ogólnokrajowych organizacji zwi¹zkowych, federacji i konfederacji
zwi¹zkowych to prawo reprezentacji zbiorowych interesów pracowniczych materialnych i moralnych (art. 4) oraz reprezentacja
interesów pracowniczych na forum miêdzynarodowym (art. 5).
W praktyce przejawia siê to w prawie opiniowania za³o¿eñ i projektów aktów prawnych w zakresie objêtym zadaniami zwi¹zków zawodowych oraz w prawie publicznego wyra¿ania opinii
na temat za³o¿eñ i projektów aktów prawnych w œrodkach ma-
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sowego przekazu. Ponadto organizacji zwi¹zkowej przys³uguje
prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, prawo wnioskowania o wydanie lub zmianê ustawy albo
innego aktu prawnego w zakresie objêtym zadaniami zwi¹zku
zawodowego oraz prawo prowadzenia rokowañ zbiorowych
i zawierania ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych pracy. Ponadzak³adowe organizacje zwi¹zkowe prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ dla dzia³aczy zwi¹zkowych i spo³ecznych
inspektorów pracy, a tak¿e dzia³alnoœæ wydawnicz¹ najczêœciej
ukierunkowan¹ na pracê zwi¹zkow¹.

1.2 Uprawnienia zak³adowych organizacji zwi¹zkowych – reprezentacja interesów zbiorowych
Regulamin pracy

Obowi¹zek tworzenia regulaminu pracy ci¹¿y na pracodawcy zatrudniaj¹cym co najmniej 20 pracowników (art. 104
par. 2 kp). Obowi¹zek ten nie dotyczy pracodawcy, u którego
obowi¹zuj¹ postanowienia uk³adu zbiorowego pracy w zakresie
odpowiadaj¹cym treœci regulaminu pracy. Je¿eli u danego pracodawcy dzia³a zwi¹zek zawodowy, pracodawca obowi¹zany
jest uzgodniæ treœæ regulaminu pracy z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ (art. 1042 par. 1 kp). Je¿eli strony, tzn. pracodawca i organizacja zwi¹zkowa, w ustalonym wspólnie terminie nie
dojd¹ do porozumienia co do treœci regulaminu pracy, po up³ywie tego terminu pracodawca ma prawo samodzielnie ustaliæ
treœæ regulaminu.
W przypadkach gdy w zak³adzie pracy dzia³a wiêcej ni¿ jedna organizacja zwi¹zkowa, zgodnie z treœci¹ art. 30 ust. 4 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych organizacje zwi¹zkowe powinny
przedstawiæ pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko.
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Je¿eli w terminie 30 dni od rozpoczêcia negocjacji organizacje
zwi¹zkowe nie przedstawi¹ wspólnie uzgodnionego stanowiska,
decyzje w sprawach objêtych negocjacjami podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrêbnych stanowisk organizacji zwi¹zkowych. Jest to niew¹tpliwie sytuacja korzystna dla pracodawcy,
gdy¿ nie musi ju¿ uzgadniaæ stanowiska z ka¿d¹ organizacj¹ odrêbnie, a jedynie ich odrêbne stanowiska rozpatrzyæ, co nie oznacza, ¿e musi je uwzglêdniæ.
W regulaminie pracy (art. 1041 par. 1 i 2 kp) znajduj¹ siê miêdzy innymi ustalenia co do organizacji pracy, systemów i rozk³adów czasu pracy, terminu, miejsca i czasu wyp³aty wynagrodzenia za pracê, ponadto powinien równie¿ zawieraæ wykaz
prac wzbronionych pracownikom m³odocianym i kobietom,
a tak¿e okreœlaæ obowi¹zki zarówno pracodawcy, jak i pracowników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Regulamin pracy jest wiêc bardzo wa¿nym wewnêtrznym Ÿród³em prawa, poniewa¿ mog¹ siê wnim znaleŸæ postanowienia zwiêkszaj¹ce przywileje pracownicze wykraczaj¹ce ponad standardy
okreœlone w przepisach kodeksu pracy (art. 9 par. 2 kp). Jest to
niezwykle wa¿ny przywilej organizacji zwi¹zkowej – dziêki
umiejêtnie prowadzonym negocjacjom mo¿e ona uzyskaæ znaczne korzyœci dla wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.

Regulamin pracy nie musi byæ tylko powtórzeniem
zapisów kodeksu pracy. W treœci regulaminu mo¿na zawrzeæ postanowienia wynikaj¹ce ze specyfiki danej
bran¿y lub te¿ zagwarantowaæ dodatkowe przywileje
pracownicze.
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Regulamin wynagradzania

Podobnie jak w przypadku regulaminu pracy obowi¹zek tworzenia regulaminu wynagradzania ci¹¿y na pracodawcy zatrudniaj¹cym co najmniej 20 pracowników (art. 772 par. 1 kp). Pracodawca nie ma takiego obowi¹zku, je¿eli zak³ad pracy objêty jest
zak³adowym uk³adem zbiorowym pracy lub te¿ ponadzak³adowym uk³adem zbiorowym pracy. Je¿eli u danego pracodawcy dzia³a zwi¹zek zawodowy, pracodawca obowi¹zany jest uzgodniæ treœæ
regulaminu wynagradzania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹
(art. 772 par. 4 kp). W tym przypadku, odmiennie ni¿ w trakcie negocjacji regulaminu pracy, strony nie s¹ zwi¹zane ustalonym
wczeœniej terminem i pracodawca nie mo¿e samodzielnie wprowadziæ regulaminu wynagradzania. Jedynym wyj¹tkiem jest sytuacja negocjowania regulaminu wynagradzania z wiêcej ni¿ jedn¹
organizacj¹ zwi¹zkow¹. W tym przypadku równie¿ stosuje siê opisywany wy¿ej art. 30 ust. 4 i 5 ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Pamiêtaj!

Pracodawca musi uzgodniæ regulamin wynagrodzenia
z organizacj¹ zwi¹zkow¹. Nie jest to forma konsultacji, ale
obowi¹zek pracodawcy.

Uk³ad zbiorowy pracy

Przepisy prawa pracy nie nak³adaj¹ obowi¹zku zawierania
uk³adu zbiorowego pracy. Je¿eli jednak dojdzie do jego zawarcia
i zarejestrowania przez w³aœciwego okrêgowego inspektora pracy,
dokument ten staje siê podobnie jak regulamin pracy i regulamin
wynagradzania wewnêtrznym (zak³adowym) Ÿród³em prawa pracy. Uk³ad zbiorowy pracy jest postanowieniem o du¿ym znacze-
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niu, poniewa¿ w trakcie procedury rejestracyjnej zosta³ on
„sprawdzony” przez s³u¿by okrêgowego inspektora pracy
pod wzglêdem zgodnoœci z prawem.
Ustalenie treœci uk³adu zbiorowego nastêpuje w drodze rokowañ, które nie s¹ ograniczone czasowo, a w przypadku gdy miêdzy stronami nie dojdzie do porozumienia, przepisy prawa pracy
nie okreœlaj¹ ¿adnej alternatywy.
Zgodnie z treœci¹ art. 240 par. 1 i 2 kp w postanowieniach
uk³adu zbiorowego pracy zapisane s¹ warunki, jakim powinna odpowiadaæ treœæ stosunku pracy, oraz wzajemne zobowi¹zania
stron, w tym dotycz¹ce stosowania i przestrzegania uk³adu. Poza tymi postanowieniami ogólnymi, które musz¹ siê znaleŸæ
w ka¿dym uk³adzie, dokument ten mo¿e zawieraæ uregulowania
dotycz¹ce szeroko rozumianego prawa pracy. Granic¹ swobody
stron s¹ regulacje ogólnie obowi¹zuj¹ce, które nie mog¹ byæ
zmieniane na szczeblu pracodawcy. S¹ to na przyk³ad zagadnienia dotycz¹ce przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Istotne znaczenie ma zasada okreœlona w art. 9 par. 2 kp, stanowi¹cym, ¿e postanowienia uk³adów zbiorowych pracy nie mog¹ byæ mniej korzystne dla pracowników ni¿ przepisy kodeksu
pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Hierarchia Ÿróde³ prawa pracy:
Konstytucja RP
ratyfikowane umowy miêdzynarodowe
ustawy (np. kodeks pracy)
przepisy wykonawcze (np. rozporz¹dzenia)
ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe pracy
uk³ady zbiorowe pracy
regulaminy (np. regulamin pracy)
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Ka¿da zmiana treœci uk³adu zbiorowego pracy mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie w drodze protoko³ów dodatkowych, które podlegaj¹
procedurom negocjacyjnym i rejestracyjnym takim samym jak
sam uk³ad. Je¿eli wiêc strony uk³adu nie dojd¹ do porozumienia
co do zmiany jego treœci, nie ma mo¿liwoœci jednostronnego
wprowadzenia tych zmian przez pracodawcê. Wa¿ne równie¿ jest
to, ¿e niekorzystna dla pracowników zmiana uk³adu zbiorowego
nie powoduje automatycznych zmian w stosunkach pracy poszczególnych osób. W takiej sytuacji pracodawca ma obowi¹zek
dokonaæ tzw. wypowiedzenia zmieniaj¹cego, czyli wypowiedzenia warunków pracy lub p³acy.
Przekazanie pracowników w trybie art. 231 kp

W przypadku przejœcia zak³adu pracy lub jego czêœci do innego pracodawcy, dotychczasowy pracodawca i nowy zobowi¹zani
s¹ do pisemnego poinformowania dzia³aj¹cych na terenie ka¿dego z nich organizacji zwi¹zkowych o przyczynie, terminie przejêcia, a tak¿e o prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach tego przejêcia dla pracowników (art. 261 ust. 1 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych). Ponadto pracodawcy powinni poinformowaæ organizacje zwi¹zkowe o swoich planach co do warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników. Informacjê tak¹
pracodawcy powinni przekazaæ organizacjom zwi¹zkowym co
najmniej na 30 dni przed dokonaniem przekszta³cenia.
Je¿eli pracodawca zamierza dokonywaæ zmian w warunkach zatrudnienia pracowników, jest zobowi¹zany negocjowaæ porozumienie w tym zakresie. Ustawa o zwi¹zkach zawodowych w art. 261 ust. 3 przewiduje samodzielne dzia³ania pracodawcy w zakresie warunków zatrudnienia pracowników, je¿eli w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji nie dojdzie
do zawarcia porozumienia.

Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie prawnej ochrony pracy
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Przejêcie pracowników w omawianym trybie nie powoduje rozwi¹zania stosunku pracy, nie zawiera siê zatem nowych umów o pracê i nie wydaje œwiadectw pracy.

Konsultacja oraz porozumienie
w sprawie zwolnieñ grupowych

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844
z póŸn. zm.) nak³adaj¹ na pracodawcê obowi¹zek skonsultowania z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi zamiaru
przeprowadzenia zwolnienia grupowego (art. 2). Je¿eli ten
wstêpny etap konsultacji nie doprowadzi³ do wycofania siê pracodawcy z zamiaru przeprowadzenia zwolnieñ grupowych, wówczas pracodawca jest zobowi¹zany przekazaæ zwi¹zkom zawodowym pisemn¹ informacjê o przyczynach zamierzonego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych
pracowników objêtych zamiarem grupowego zwolnienia i inne.
Dane te powinny byæ aktualizowane w przypadkach zmiany stanu faktycznego. Celem dalszych konsultacji jest szukanie mo¿liwoœci unikniêcia zwolnieñ oraz opracowywanie mo¿liwoœci
przekwalifikowania w celu umo¿liwienia zwalnianym pracownikom innego zatrudnienia, ze szczególnym uwzglêdnieniem tego
samego pracodawcy.
Kolejnym etapem procedury zwolnieñ grupowych jest zawarcie porozumienia pomiêdzy pracodawc¹ a zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi (art. 3 ustawy). Celem porozumienia
jest przede wszystkim okreœlenie zasad postêpowania w sprawach
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dotycz¹cych pracowników objêtych zamiarem zwolnienia grupowego, a tak¿e obowi¹zków pracodawcy w sprawach pracowniczych. Porozumienie powinno byæ zawarte w terminie nie d³u¿szym ni¿ 20 dni od daty przekazania zwi¹zkom zawodowym pisemnej informacji, o której mowa powy¿ej. Je¿eli z powodu nieosi¹gniêcia wspólnego stanowiska nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca samodzielnie ustala regulamin zwolnieñ
grupowych, w miarê mo¿liwoœci uwzglêdniaj¹c propozycje
przedstawiane przez zwi¹zki zawodowe.
W przypadku zawarcia porozumienia z organizacjami
zawodowymi pracodawca zwolniony jest z obowi¹zku
konsultowania ze zwi¹zkami zawodowymi poszczególnych wypowiedzeñ umów o pracê.
W przypadku niezawarcia porozumienia indywidualne
konsultacje s¹ niezbêdne.

Szkolenia z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy

Zgodnie z par. 16 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 62, poz. 285) pracodawca okreœla czêstotliwoœæ i czas trwania
szkolenia okresowego z zakresu bhp po porozumieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2005 r. rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180,
poz. 1860) w par. 15 ust. 3 okreœla, ¿e pracodawca ustala czêstotliwoœæ i czas trwania szkolenia okresowego pracowników
po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Nowy
stan prawny os³abi³ wiêc pozycjê zwi¹zku zawodowego, ponie-
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wa¿ teraz pracodawca jest zobowi¹zany tylko konsultowaæ zasady szkoleñ okresowych, a nie musi ju¿, tak jak do tej pory,
uzyskaæ porozumienia w tym zakresie.
Przedmiotowe ustalenia mog¹ zostaæ spisane w formie odrêbnych regulaminów lub jako fragment regulaminów pracy lub
uk³adów zbiorowych pracy.
Rzetelnie przeprowadzone szkolenie z zakresu bhp jest
dla pracowników istotnym Ÿród³em wiedzy tak¿e o ich
podstawowych prawach z zakresu prawa pracy, takich jak
prawo do œwiadczeñ powypadkowych, uprawnienia urlopowe, ochrona pracy kobiet i m³odocianych, ochrona stosunku pracy, badania lekarskie, ich koszty i sposób realizacji i wiele innych.

Œrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie¿ i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowi¹zany ustaliæ rodzaje œrodków
ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbêdne na okreœlonych stanowiskach.
Mo¿na równie¿ ustaliæ listê stanowisk, na których dopuszcza
siê u¿ywanie przez pracowników, za ich zgod¹, w³asnej odzie¿y
i obuwia roboczego. Dla tych pracowników ustaliæ nale¿y wysokoœæ ekwiwalentu pieniê¿nego, który powinnien byæ waloryzowany w celu dostosowania go do aktualnych cen tego asortymentu.
Ustalenie katalogu œrodków ochrony indywidualnej, odzie¿y
i obuwia roboczego oraz stanowisk, na których dopuszcza siê stosowanie w³asnej odzie¿y i obuwia, nie wymaga porozumienia
z organizacj¹ zwi¹zkow¹.
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Nie ma przeszkód, aby ustalenia dotycz¹ce rodzajów ochron
osobistych, odzie¿y i obuwia roboczego oraz zasad wyp³acania
ekwiwalentów zawrzeæ w treœci regulaminu pracy lub uk³adu
zbiorowego pracy. W takim przypadku nale¿y treœæ regulaminu
uzgodniæ z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. Ustalenia te mog¹
równie¿ funkcjonowaæ w formie odrêbnych regulaminów.
Uwaga!
Zapewnienie pracownikom œrodków ochrony indywidualnej jest bezwzglêdnym obowi¹zkiem pracodawcy.
Niedopuszczalne jest p³acenie ekwiwalentów za ochrony
osobiste. Nie wolno równie¿ zlecaæ pracownikom zakupu tego rodzaju ochron we w³asnym zakresie.

Zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych

Obowi¹zkiem pracodawcy, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy
z 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z póŸn. zm.) oraz
art. 27 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, jest ustalenie regulaminu zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych
w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, przy czym
przepisy ustawy nie okreœlaj¹ terminu, w jakim to uzgodnienie
powinno nast¹piæ. Regulamin powinien okreœlaæ zasady wykorzystania œrodków funduszu oraz podzia³ œrodków na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoœci. W przypadkach gdy u pracodawcy dzia³a wiêcej ni¿ jedna organizacja zwi¹zkowa, zgodnie
z art. 30 ust. 4 ustawy o zwi¹zkach zawodowych organizacje
zwi¹zkowe powinny przedstawiæ pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Je¿eli w terminie 30 dni od rozpoczêcia nego-
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cjacji organizacje zwi¹zkowe nie przedstawi¹ takiego stanowiska,
decyzje w sprawach objêtych negocjacjami podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrêbnych stanowisk organizacji zwi¹zkowych
(art. 30 ust. 5 ustawy o zwiazkach zawodowych). W takim przypadku jest to sytuacja niew¹tpliwie korzystna dla pracodawcy,
gdy¿ nie musi on ju¿ uzgadniaæ stanowisk z ka¿d¹ organizacj¹ odrêbnie, a tylko rozpatrzyæ ich stanowiska, co nie oznacza, ¿e musi je uwzglêdniæ.
Zwi¹zki zawodowe uczestnicz¹ równie¿ w podziale œrodków
funduszu dla poszczególnych pracowników. Procedura ta jest opisana w rozdziale dotycz¹cym reprezentacji indywidualnych interesów pracowniczych.
Informacje niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci
zwi¹zkowej

Obowi¹zkiem pracodawcy wynikaj¹cym z art. 28 ustawy
o zwi¹zkach zawodowych jest udzielanie organizacji zwi¹zkowej, na jej ¿¹danie, informacji niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej, w szczególnoœci informacji dotycz¹cych
warunków pracy i zasad wynagradzania. Informacje takie mog¹
byæ niezbêdne organizacji zwi¹zkowej do negocjacji wewnêtrznych regulaminów, np. regulaminu wynagradzania, regulaminu
premiowania i nagród czy zak³adowego uk³adu zbiorowego pracy; mog¹ byæ równie¿ pomocne w toku procedury zwolnieñ grupowych czy te¿ indywidualnych zwolnieñ z przyczyn dotycz¹cych pracodawcy.
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1.3 Uprawnienia zak³adowych organizacji zwi¹zkowych – reprezentacja interesów indywidualnych
Konsultacja przy zamiarze wypowiedzenia umowy
o pracê i wypowiedzenia warunków pracy i p³acy

Obowi¹zkiem pracodawcy jest poinformowanie reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej,
w formie pisemnej, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi
umowy o pracê zawartej na czas nieokreœlony (art. 38 Kp).
Na podstawie art. 30 ust. 21 ustawy o zwi¹zkach zawodowych pracodawca zobowi¹zany jest zwróciæ siê do organizacji zwi¹zkowej
o listê pracowników korzystaj¹cych z jej obrony. Je¿eli organizacja zwi¹zkowa w ci¹gu 5 dni nie udzieli takiej informacji, pracodawca zwolniony jest od obowi¹zku wspó³dzia³ania z t¹ organizacj¹ w sprawach dotycz¹cych tych pracowników.
Prawo do reprezentowania przez zwi¹zki zawodowe maj¹ równie¿ pracownicy niezrzeszeni w organizacji zwi¹zkowej, o ile
zwróc¹ siê o tak¹ reprezentacjê, a organizacja wyrazi na ni¹ zgodê.
W piœmie informuj¹cym zwi¹zek zawodowy o zamiarze ww.
wypowiedzenia pracodawca obowi¹zany jest podaæ przyczynê
uzasadniaj¹c¹ wypowiedzenie. Przyczyna ta powinna byæ okreœlona precyzyjnie i musi byæ rzeczywist¹ przyczyn¹ uzasadniaj¹c¹ wypowiedzenie stosunku pracy. Niewystarczaj¹ce s¹ stwierdzenia typu „pogorszenie jakoœci wykonywanej pracy” lub „utrata zaufania”.
Konsultacja zwi¹zkowa jest konsultacj¹ jednostopniow¹,
pracodawca nie ma obowi¹zku kontynuowania jej w przypadku
negatywnego stanowiska zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Zak³adowa organizacja zwi¹zkowa powinna zaj¹æ stanowisko,
w formie pisemnej, w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomie-
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nia. W przypadku niezajêcia stanowiska przez organizacjê zwi¹zkow¹ lub gdy zg³oszono zastrze¿enia do zamiaru wypowiedzenia
umowy o pracê, decyzjê w sprawie wypowiedzenia pracodawca
podejmuje samodzielnie.

Zajêcie przez organizacjê zwi¹zkow¹ stanowiska wobec wypowiedzenia nie zamyka pracownikowi drogi s¹dowej. W terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia mo¿e
on z³o¿yæ w s¹dzie pracy odwo³anie od wypowiedzenia
umowy o pracê.
Nie konsultuje siê zamiaru wypowiedzenia umowy o pracê
w przypadku likwidacji pracodawcy lub og³oszenia upad³oœci
(art. 411 par. 1 kp). Wtedy o kolejnoœci dokonywania wypowiedzeñ decyduje syndyk lub likwidator, kieruj¹c siê dobrem prowadzonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³oœciowego.
Przepisy dotycz¹ce obowi¹zku konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi stosuje siê odpowiednio w przypadku zamiaru dokonania wypowiedzenia warunków pracy i p³acy (art. 42
Kp). Potocznie nazywane wypowiedzenie zmieniaj¹ce jest propozycj¹ zmiany treœci umowy o pracê, zarówno z korzyœci¹ dla
pracownika, jak i na jego niekorzyœæ. Przed dokonaniem takiego wypowiedzenia nale¿y przeprowadziæ pe³n¹ konsultacjê
ze zwi¹zkami zawodowymi na zasadach opisywanych wy¿ej.

Wypowiedzenie umowy o pracê zawartej na czas okreœlony
nie nak³ada na pracodawcê obowi¹zku konsultacji tego wypowiedzenia z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.
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Wypowiedzenie zmieniaj¹ce równie¿ musi byæ przed³o¿one
pracownikowi na piœmie, ale odmowa przyjêcia zaproponowanych warunków nie powstrzymuje rozwi¹zania umowy
o pracê z up³ywem dokonanego wypowiedzenia. Jest to nadal
wypowiedzenie dokonane przez pracodawcê.
Konsultacja przy zamiarze rozwi¹zania stosunku pracy
bez wypowiedzenia

Procedura rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia
jest podobna do procedury dokonywania wypowiedzenia umowy
o pracê.
Obowi¹zek konsultacji dotyczy zamiaru rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia zarówno w sytuacji winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), jak i rozwi¹zania
umowy o pracê bez wypowiedzenia bez winy pracownika (np.
d³ugotrwa³a choroba).
W toku nowelizacji przepisów Kodeksu pracy ustawodawca
odst¹pi³ od zasady konsultacji dwuetapowej. W przypadku negatywnego stanowiska zak³adowej organizacji zwi¹zkowej decyzja nale¿y do pracodawcy. Ze wzglêdu na koniecznoœæ szybkiego podejmowania decyzji – pracodawca musi podj¹æ decyzjê
o rozwi¹zaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika
w ci¹gu jednego miesi¹ca od uzyskania wiadomoœci o okolicznoEtapy procedury konsultacyjnej rozwi¹zania umowy o pracê z wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia:
1. Zapytanie pracodawcy o pracowników zrzeszonych
w zwi¹zkach zawodowych lub korzystaj¹cych z ich ochrony,
2. Pismo pracodawcy informuj¹ce o zamiarze rozwi¹zania umowy z konkretnym pracownikiem,
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3. Opinia zwi¹zku zawodowego:
– nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 5 dni w przypadku wypowiedzenia umowy o pracê,
– nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia.
œci uzasadniaj¹cej wypowiedzenie – na zajêcie stanowiska przez
organizacjê zwi¹zkow¹ przewidziano tylko 3 dni.
Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e procedura ta oparta jest o zasadê konsultacji, czyli zasiêgniêcia opinii zwi¹zku zawodowego,
ale decyzjê o rozwi¹zaniu stosunku pracy pracodawca podejmuje
samodzielnie.
Wspó³dzia³anie w przypadkach zamiaru rozwi¹zania
umowy z pracownikami szczególnie chronionymi

Do grupy pracowników szczególnie chronionych, co do których przewidziany jest obowi¹zek wspó³dzia³ania z organizacjami
zwi¹zkowymi, nale¿¹:
 Kobiety w ci¹¿y i w okresie urlopu macierzyñskiego
(art. 177 kp). W stosunku do tych pracownic przewidziana jest
szczególna ochrona stosunku pracy polegaj¹ca na zakazie wypowiadania umowy o pracê, zarówno z wypowiedzeniem (z wyj¹tkiem upad³oœci lub likwidacji zak³adu pracy), jak i bez wypowiedzenia.
Je¿eli jednak zachodz¹ przyczyny uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie
umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownicy, do rozwi¹zania umowy wymagana jest zgoda zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej. Nie jest to konsultacja, pracodawca musi uzyskaæ dla
swojej decyzji akceptacjê zwi¹zków zawodowych.
Je¿eli wypowiedzenie jest konieczne z powodu upad³oœci lub
likwidacji zak³adu pracy, pracodawca musi uzgodniæ z reprezen-
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tuj¹c¹ pracownicê organizacj¹ zwi¹zkow¹ termin rozwi¹zania
umowy o pracê.
 Pracownicy szczególnie chronieni ze wzglêdu na pe³nione funkcje – dzia³acze zwi¹zkowi oraz spo³eczny inspektor
pracy. Art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych stanowi, ¿e pracowników chronionych ze wzglêdu na dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹
okreœla siê imiennie uchwa³¹ zarz¹du zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej, jednoczeœnie wskazuj¹c czas trwania ochrony stosunku pracy. Ochrona stosunku pracy spo³ecznego inspektora
pracy zapisana jest w art. 13 ustawy o sip, który stanowi, ¿e trwa
ona przez czas sprawowania mandatu i 1 rok po jego wygaœniêciu. W obydwu przypadkach do rozwi¹zania umowy o pracê
za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia niezbêdna jest zgoda zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
Z³agodzenie zasad szczególnej ochrony pracowników wy¿ej wymienionych okreœlono w przepisie art. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników
(Dz. U. nr 90, poz. 844 z póŸn. zm.). Sytuacja taka ma miejsce,
gdy w okresie objêcia szczególn¹ ochron¹ nastêpuje zwolnienie
grupowe. Wówcas pracodawca mo¿e pracownikowi chronionemu wypowiedzieæ tylko dotychczasowe warunki pracy i p³acy.
W przypadkach tych nie przewidziano obowi¹zku uzyskiwania
zgody zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
Inne przypadki ochrony stosunku pracy:





okres przedemerytalny (4 lata),
urlop i inna usprawiedliwiona nieobecnoœæ,
pe³nienie mandatu pos³a, senatora, radnego,
kombatanci,

Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie prawnej ochrony pracy





23

pracownicy m³odociani,
s³u¿ba wojskowa,
cz³onkostwo rady pracowniczej przedsiêbiorstwa pañstwowego.

1.4 Inne uprawnienia organizacji zwi¹zkowej
Procedura stosowania kar regulaminowych

W procedurze stosowania kar porz¹dkowych obowi¹zek
wspó³dzia³ania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ wystêpuje na etapie odwo³awczym. Otó¿ pracodawca, który ma zamiar
ukaraæ pracownika jedn¹ z kar porz¹dkowych (upomnienie, nagana, kara pieniê¿na), ma obowi¹zek wys³uchaæ pracownika na okolicznoœæ zdarzeñ uzasadniaj¹cych zastosowanie kary. O zastosowaniu kary pracodawca zawiadamia pracownika w formie pisemnej, ten zaœ mo¿e w ci¹gu 7 dni od dnia ukarania wnieœæ sprzeciw
wobec zastosowanej kary. O uwzglêdnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu pracodawca decyduje po zapoznaniu siê ze stanowiskiem reprezentuj¹cej pracownika organizacji zwi¹zkowej. Jest to forma
konsultacji, a nie uzgodnienia. Problemy praktyczne wynikaj¹
z braku okreœlenia przez ustawodawcê terminu, w jakim zak³adowa organizacja zwi¹zkowa powinna zaj¹æ stanowisko, podczas
gdy pracodawca ma obowi¹zek uznaæ lub odrzuciæ sprzeciw pracownika w terminie 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.
W sprawie zastosowanej wobec niego, mimo sprzeciwu, kary porz¹dkowej pracownik ma prawo wnieœæ pozew
o jej uchylenie do s¹du pracy. Decyzja s¹du jest ostatecznym rozstrzygniêciem.
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Usuniêcie odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych
pracownika powinno nast¹piæ po roku nienagannej pracy. Skrócenie tego okresu mo¿e nast¹piæ z w³asnej inicjatywy pracodawcy
lub na wniosek reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.
Podzia³ œrodków z funduszu socjalnego

W zakresie indywidualnych interesów pracowniczych art. 27
ust. 2 ustawy o zwi¹zkach zawodowych okreœla, ¿e przyznawanie
pracownikom œwiadczeñ ze œrodków zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych powinno nastêpowaæ w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹. W regulaminie zfœs jest zazwyczaj mowa o powo³aniu komisji socjalnej, w której sk³ad wchodz¹ przedstawiciele: organizacji zwi¹zkowych, pracowników
niezrzeszonych oraz pracodawcy. Przyznanie œwiadczeñ w drodze uchwa³y takiej komisji spe³nia warunek uzgodnienia z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.

2. Uprawnienia zwi¹zków zawodowych w zakresie
technicznego bezpieczeñstwa pracy
Uprawnienia organizacji zwi¹zkowych dotycz¹ nie tylko
prawnej ochrony pracy, lecz równie¿ sfery zagadnieñ zwi¹zanych
z technicznym bezpieczeñstwem pracy, potocznie nazywanym
bhp. Realizacja zadañ z tej dziedziny wymaga odmiennych kompetencji: niezbêdna jest ogólna wiedza z zakresu bhp oraz dobra
znajomoœæ przepisów bran¿owych specyficznych dla danej ga³êzi
czy te¿ rodzaju produkcji. Zwi¹zki zawodowe sporadycznie podejmuj¹ tego rodzaju dzia³alnoœæ, przede wszystkim ze wzglêdu
na wype³nianie tej misji przez spo³eczn¹ inspekcjê pracy, a tak¿e
s³u¿by pracodawcy – np. s³u¿bê bhp.
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Dzia³alnoœæ organizacji zwi¹zkowych na polu bhp mo¿e byæ
realizowana w sposób bezpoœredni i poœredni.
 Bezpoœredni nadzór i kontrola bhp odbywa siê na podstawie zapisu art. 26 ust. 3 ustawy o zwi¹zkach zawodowych, który
uprawnia zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zak³adzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególnoœci przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. Dzia³alnoœæ ta realizowana jest zazwyczaj w zak³adach, w których nie funkcjonuje spo³eczna inspekcja pracy.
W przypadku stwierdzenia zagro¿eñ z zakresu bhp organizacja zwi¹zkowa mo¿e:
– poinformowaæ o tym pracodawcê lub odpowiednie s³u¿by pracodawcy (poszczególnych kierowników, s³u¿bê
bhp), a gdy dzia³ania te nie przynosz¹ skutku:
– wnioskowaæ o przeprowadzenie kontroli przez organy
Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Ponadto ustawa o zwi¹zkach zawodowych w art. 29 okreœla
procedurê przeprowadzania badañ na okolicznoœæ zagro¿eñ wystêpuj¹cych w zak³adzie. Tak wiêc w przypadku uzasadnionych
podejrzeñ o wystêpowanie zagro¿eñ dla ¿ycia lub zdrowia pracowników organizacja zwi¹zkowa mo¿e wyst¹piæ do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badañ,
powiadamiaj¹c o tym równoczeœnie Okrêgowego Inspektora
Pracy. Interpretuj¹c ten zapis, nale¿y rozumieæ, ¿e badania,
o których mowa, to badania czynników szkodliwych dla zdrowia
w œrodowisku pracy. Zasady prowadzenia przedmiotowych badañ – jako obowi¹zków pracodawcy – okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w œrodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645). Czynniki te podzielono na: chemiczne, py³y, fizyczne i biologiczne. Nale¿y
wiêc rozumieæ, ¿e interwencja organizacji zwi¹zkowej mo¿e
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mieæ miejsce w sytuacji stwierdzenia podejrzenia zagro¿enia, ale
równie¿ wówczas, gdy pracodawca nie realizuje obowi¹zków
wynikaj¹cych z cytowanego rozporz¹dzenia lub gdy w okresie
od ostatnich badañ nast¹pi³a istotna zmiana powoduj¹ca powstanie nowego zagro¿enia.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku organizacji
zwi¹zkowej pracodawca informuje j¹ o swoim stanowisku
w sprawie. Je¿eli badania zostan¹ przeprowadzone, pracodawca
udostêpnia ich wyniki organizacji zwi¹zkowej wraz z informacj¹ o sposobie i terminie usuniêcia stwierdzonego zagro¿enia.
Organizacja zwi¹zkowa powinna nadzorowaæ realizacjê tych
dzia³añ.
Je¿eli pracodawca podejmie decyzjê o nierealizowaniu
przedmiotowych badañ, czyli odrzuci wniosek zwi¹zku zawodowego lub w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku nie zajmie stanowiska, organizacja zwi¹zkowa mo¿e zleciæ przeprowadzenie
badañ na koszt pracodawcy. Podejmuj¹c decyzjê o wykonaniu
badañ wbrew stanowisku pracodawcy, organizacja zwi¹zkowa
jest zobowi¹zana powiadomiæ o tym pracodawcê z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesn¹ informacj¹
o zakresie badañ oraz ich przewidywanych kosztach. Pracodawca w ci¹gu 7 dni mo¿e zwróciæ siê do Okrêgowego Inspektora
Pracy o ustalenie celowoœci zamierzonych badañ lub ich niezbêdnego zakresu. Jak wynika z powy¿szego, Okrêgowy Inspektor Pracy (a nie inspektor pracy) ma tylko 7 dni na zajêcie
stanowiska w powy¿szej sprawie.
Przeprowadzenie badañ wbrew stanowisku Okrêgowego Inspektora Pracy zwalnia pracodawcê od obowi¹zku pokrycia kosztów tych badañ.
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Informacja dla pracodawcy
Informacja do Okrêgowego Inspektora Pracy
Pracodawca

Decyzja o przeprowadzeniu
badañ
Przekazanie wyników badañ
organizacji zwi¹zkowej
Informacja
o planowanych dzia³aniach

Decyzja o odrzuceniu wniosku
Decyzja organizacji zwi¹zkowej
o przeprowadzeniu badañ
na koszt pracodawcy, poinformowanie o tym pracodawcy
„Odwo³anie” pracodawcy
do Okrêgowego Inspektora Pracy
Kontrola PIP
W sytuacji przeprowadzenia badañ
wbrew stanowisku PIP – koszty badañ
pokrywa zwi¹zek zawodowy

 Poœredni udzia³ w nadzorze i kontroli bhp realizowany
jest nastêpuj¹co:
 poprzez wspó³pracê ze spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy, i to
nie tylko w formach przewidzianych w przepisach (wybory sip, plany pracy, kierowanie dzia³alnoœci¹, ocena dzia³alnoœci), ale równie¿ przez codzienne kontakty, wzajemn¹
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wymianê uwag i spostrze¿eñ, dzia³ania wspólne, organizacjê i udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach i szkoleniach,
 poprzez udzia³ przedstawicieli w pracach komisji bhp,
w przypadku zak³adów pracy zatrudniaj¹cych ponad 250
pracowników (organizacja komisji bhp oraz jej kompetencje i sposób funkcjonowania: patrz Czêœæ II, rozdzia³ 4.5),
 poprzez ka¿d¹ formê kontaktu z pracodawc¹, niekoniecznie okreœlon¹ obowi¹zuj¹cym prawem; mog¹ to byæ
narady, udzia³ we wspólnych spotkaniach czy te¿ kontakty
bezpoœrednie wynikaj¹ce z omawiania bie¿¹cych spraw.

3. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów
ustawy o zwi¹zkach zawodowych
Przepisy ustawy o zwi¹zkach zawodowych w rozdziale 5. okreœlaj¹ naruszenie przepisów ustawy jako przestêpstwo. Karane jest:
 przeszkadzanie w tworzeniu zwi¹zków zawodowych,
 utrudnianie prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zkowej,
 dyskryminowanie pracowników w zwi¹zku z przynale¿noœci¹ do zwi¹zków zawodowych,
 niedope³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
ustawy,
 kierowanie dzia³alnoœci¹ zwi¹zkow¹ w sposób sprzeczny
z przepisami ustawy.
Art. 35 ust. 2 ustawy okreœla zagro¿enie karne jako karê
grzywny lub ograniczenia wolnoœci.
Art. 33 par. 1 kk okreœla wysokoœæ kary grzywny w stawkach
dziennych. Mo¿e ona wynosiæ od 10 do 360 stawek dziennych.
S¹d ustala stawkê dzienn¹ indywidualnie dla ka¿dego sprawcy,
bior¹c pod uwagê dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki maj¹tkowe i mo¿liwoœci zarobkowe. Bior¹c
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pod uwagê powy¿sze okolicznoœci, s¹d mo¿e ustaliæ stawkê
dzienn¹ w rozpiêtoœci od 10 do 2000 z³otych.
Kara ograniczenia wolnoœci, na podstawie art. 34 par. 1 kk,
trwa od 1 do 12 miesiêcy. W tym czasie skazany nie mo¿e bez
zgody s¹du zmieniaæ miejsca sta³ego pobytu, jest obowi¹zany
do wykonywania pracy wskazanej przez s¹d, ma obowi¹zek
udzielania wyjaœnieñ dotycz¹cych przebiegu odbywanej kary.
Procedura wszczynania postêpowania w przypadkach
naruszeñ przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodowych

Zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa okreœlonego w przepisach ustawy o zwi¹zkach zawodowych kierowane jest do w³aœciwego prokuratora rejonowego. Zawiadomienie
to mo¿e z³o¿yæ sam pokrzywdzony, czyli organizacja zwi¹zkowa lub pracownik bêd¹cy jej cz³onkiem . W przypadku podjêcia ustaleñ o zaistnieniu wy¿ej wymienionych naruszeñ ustawy
o zwi¹zkach zawodowych informacjê o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa mo¿e skierowaæ do prokuratora równie¿ przedstawiciel organu kontrolnego – np. Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Dochodzenia w przedmiotowych sprawach, pod nadzorem
prokuratora, prowadzi Policja.
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia prokurator podejmuje decyzjê o umorzeniu postêpowania – gdy brak jest podstaw
do wniesienia aktu oskar¿enia, lub o skierowaniu do s¹du aktu
oskar¿enia.
Naruszenie przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodowych
to przestêpstwo.
Naruszenie przepisów o spo³ecznej inspekcji pracy
to wykroczenie.
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4. Wspó³praca zwi¹zków zawodowych z organami Pañstwowej Inspekcji Pracy i innymi organami nadzoru nad warunkami pracy
Wspó³dzia³anie z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy jest zadaniem
organizacji zwi¹zkowych na podstawie art. 26 ustawy o zwi¹zkach zawodowych.
Realizacja tego zadania mo¿e odbywaæ siê w nastêpuj¹cych
formach:
 wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli pracodawcy,
 udzia³ w kontrolach prowadzonych przez organy Pañstwowej Inspekcji Pracy,
 udzia³ w podsumowaniu wyników kontroli za zgod¹
pracodawcy,
 przekazywanie informacji niezbêdnych do skutecznego
prowadzenia kontroli.
Organizacje zwi¹zkowe mog¹ równie¿ inicjowaæ prowadzenie
kontroli przez inne organy nadzoru nad warunkami pracy (Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, Urz¹d Dozoru Technicznego).
Organy Pañstwowej Inspekcji Pracy s¹ zobowi¹zane
do przeprowadzenia kontroli na wniosek zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. W zwi¹zku z kontrol¹ wspó³dzia³anie z organizacj¹ zwi¹zkow¹, podobnie jak ze spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy,
na podstawie art. 19g ustawy z 6 marca 1981 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1362
z póŸn. zm.) polega na:
 informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej
kontroli,
 analizowaniu uwag i spostrze¿eñ wnoszonych w trakcie
kontroli,
 poinformowaniu o wynikach kontroli i podjêtych decyzjach,
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Ponadto na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy wspó³dzia³anie PIP z organizacjami
zwi¹zkowymi mo¿e równie¿ polegaæ na:
 prowadzeniu szkolenia i instrukta¿u dla zwi¹zków zawodowych,
 udzielaniu poradnictwa z zakresu prawa pracy (w siedzibach inspekcji pracy oraz organizacji zwi¹zkowych),
 informowaniu instancji ponadzak³adowych o wynikach
dzia³alnoœci – przekazywanie sprawozdañ rocznych.
We wszystkich jednostkach Pañstwowej Inspekcji Pracy jest
prowadzona dzia³alnoœæ w podobnym zakresie. Najczêœciej jest
ona domen¹ koordynatorów do spraw wspó³pracy z partnerami
spo³ecznymi.

Czêœæ

II

SPO£ECZNA
INSPEKCJA PRACY

1. Podstawy prawne funcjonowania spo³ecznej
inspekcji pracy
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym dzia³alnoœæ spo³ecznej inspekcji pracy jest ustawa z 24 czerwca 1983 r. o spo³ecznej inspekcji pracy (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r. nr 35,
poz. 163 z póŸn. zm.). Ustawa z 1983 roku zast¹pi³a ustawê o sip
z 4 lutego 1950 r. Ujednolicony tekst obowi¹zuj¹cej ustawy zamieszczony zosta³ w koñcowej czêœci niniejszej publikacji.
Uregulowania dotycz¹ce dzia³alnoœci sip znajduj¹ siê tak¿e
w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.). W Rozdziale IIb „Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy” art. 185 § 1
stanowi:
„Spo³eczn¹ kontrolê przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, sprawuje spo³eczna
inspekcja pracy”.
Umieszczenie instytucji spo³ecznego nadzoru nad warunkami
pracy obok organów Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w akcie prawnym bêd¹cym podstawowym dokumentem prawa pracy – stawia spo³ecznych inspektorów pracy na doskona³ej pozycji wyjœciowej do trudnych rozmów
z pracodawcami. Ponadto instytucja sip pojawia siê w kodeksie
pracy w:
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 art. 207 § 2 ust. 4: „Pracodawca jest obowi¹zany chroniæ
zdrowie i ¿ycie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki. W szczególnoœci pracodawca jest
obowi¹zany: zapewniaæ wykonanie zaleceñ spo³ecznego inspektora pracy”;
 art. 23712 § 1: „Pracodawca zatrudniaj¹cy wiêcej ni¿ 250
pracowników powo³uje komisjê bezpieczeñstwa i higieny pracy,
zwan¹ dalej 'komisj¹ bhp', jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W sk³ad komisji wchodz¹ w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy s³u¿by bhp i lekarz sprawuj¹cy opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym spo³eczny inspektor pracy”;
 § 2 tego samego artyku³u: „Przewodnicz¹cym komisji bhp
jest pracodawca lub osoba przez niego upowa¿niona, a wiceprzewodnicz¹cym – spo³eczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników”.
Umieszczenie zapisów dotycz¹cych uprawnieñ spo³ecznych
inspektorów pracy w Kodeksie pracy œwiadczy ponadto o woli
ustawodawcy wzmocnienia i rozwoju instytucji sip.
Kolejnym aktem prawnym okreœlaj¹cym prawa i obowi¹zki
sip jest rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r.
w sprawie ustalania okolicznoœci 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). Na podstawie tego przepisu spo³eczny inspektor pracy jest, obok pracownika s³u¿by bhp, osob¹
prowadz¹c¹ postêpowanie powypadkowe. Jego zadaniem,
oprócz czynnoœci wynikaj¹cych z przepisów rozporz¹dzenia,
jest dbanie o interesy pracownika poszkodowanego w wyniku
wypadku przy pracy.
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Zgodê na uruchomienie maszyn i urz¹dzeñ po wypadku
wyra¿a pracodawca w uzgodnieniu ze spo³ecznym inspektorem pracy.
Jeœli wypadek by³ œmiertelny, ciê¿ki lub zbiorowy, zgodê na ponowne uruchomienie maszyn i urz¹dzeñ wyra¿a
pracodawca po uzgodnieniu z pañstwowym inspektorem
pracy i prokuratorem.

2. Struktura spo³ecznego nadzoru
nad warunkami pracy
Instytucja spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy
funkcjonuje tylko na poziomie zak³adu pracy; wszelkie próby
tworzenia ponadzak³adowych struktur sip nie maj¹ podstaw prawnych. Nie oznacza to jednak zakazu ich tworzenia. Przy ponadzak³adowych strukturach zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹ koordynatorzy pracy sip, którzy realizuj¹ bardzo po¿yteczne zadania,
np. w dziedzinie zapewnienia zak³adowym komórkom sip pomocy szkoleniowej, doradztwa, reprezentacji interesów œrodowiska,
tak¿e inne. Aktywna praca koordynatorów mo¿e staæ siê przyczynkiem do zmian legislacyjnych w zakresie struktury spo³ecznej ispekcji pracy.
Struktura sip przedstawia siê nastêpuj¹co (art. 3 ustawy o sip):
 zak³adowy spo³eczny inspektor pracy – dla ca³ego zak³adu
pracy,
 oddzia³owi (wydzia³owi) spo³eczni inspektorzy pracy – dla
poszczególnych oddzia³ów (wydzia³ów),
 grupowi spo³eczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddzia³ów (wydzia³ów).
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Dostosowanie organizacji spo³ecznej inspekcji pracy do potrzeb
wynikaj¹cych ze struktury zak³adu pracy nale¿y do kompetencji zak³adowych organizacji zwi¹zkowych i to one decyduj¹, czy w zak³adzie pracy bêdzie dzia³a³ tylko zak³adowy spo³eczny inspektor
pracy, czy struktura spo³ecznego nadzoru zostanie rozbudowana.
W praktyce w wiêkszoœci zak³adów pracy dzia³a tylko zak³adowy spo³eczny inspektor pracy. Inspektorzy oddzia³owi powo³ywani s¹ w wiêkszych zak³adach pracy, a struktura trójpoziomowa, a wiêc z udzia³em tak¿e grupowych spo³ecznych inspektorów, wystêpuje sporadycznie.
W przedsiêbiorstwach wielozak³adowych najrozs¹dniejszym
rozwi¹zaniem jest struktura dwupoziomowa, przy czym zak³adowy spo³eczny inspektor pracy umiejscowiony jest w siedzibie
dyrekcji firmy, a inspektorzy oddzia³owi dzia³aj¹ w poszczególnych zak³adach czy filiach przedsiêbiorstwa.
W przypadku posiadania przez poszczególne zak³ady niezale¿nej osobowoœci prawnej (tak jak w przypadku holdingu) spo³eczn¹ inspekcjê pracy nale¿y zorganizowaæ niezale¿nie dla ka¿dego zak³adu pracy.
Struktura spo³ecznej inspekcji pracy okreœla kompetencje poszczególnych spo³ecznych inspektorów pracy.
Zak³adowy spo³eczny inspektor pracy nie jest prze³o¿onym oddzia³owych (wydzia³owych) i grupowych spo³ecznych inspektorów pracy.

3. Wybory organów spo³ecznej inspekcji pracy
Organizatorem wyborów spo³ecznych inspektorów pracy
s¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe. Organizacje te powinny
opracowaæ (uchwaliæ) wspólny regulamin wyborów sip (art. 6
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ust. 6 ustawy o sip). Dzia³aj¹ce w skali ogólnokrajowej organizacje zwi¹zkowe mog¹ ustaliæ ramowe wytyczne do regulaminów
wyborów sip. Tak wiêc przy organizacji wyborów spo³ecznych inspektorów pracy najwa¿niejsza jest umiejêtnoœæ osi¹gniêcia porozumienia miêdzy zwi¹zkami zawodowymi co do zasad przeprowadzenia wyborów.
Kadencja spo³ecznego inspektora pracy trwa 4 lata.
Czynne prawo wyborcze, a wiêc prawo do wybierania, posiadaj¹ wszyscy pracownicy firmy.
Bierne prawo wyborcze, a wiêc prawo zostania spo³ecznym inspektorem pracy, maj¹ pracownicy zak³adu pracy, którzy s¹ cz³onkami zwi¹zku zawodowego i nie zajmuj¹ stanowiska kierownika
zak³adu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpoœrednio podleg³ego kierownikowi zak³adu pracy. Zak³adowe organizacje zwi¹zkowe maj¹ prawo ustaliæ, ¿e spo³ecznym inspektorem pracy mo¿e
byæ pracownik niebêd¹cy cz³onkiem zwi¹zku zawodowego.
Osoby, które œwiadcz¹ pracê na podstawie umowy innej
ni¿ stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia, nie posiadaj¹ ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego w wyborach sip.
Dodatkowe wymagania stawiane spo³ecznym inspektorom to:
 znajomoœæ zagadnieñ wchodz¹cych w zakres dzia³ania sip,
 w odniesieniu do zak³adowego spo³ecznego inspektora
pracy co najmniej piêcioletni sta¿ pracy w bran¿y, do której zak³ad nale¿y, i co najmniej dwuletni sta¿ pracy w danym zak³adzie,
 w odniesieniu do oddzia³owego (wydzialowego) spo³ecznego inspektora pracy co najmniej dwuletni sta¿ pracy w bran¿y oraz co najmniej jeden rok pracy w danym zak³adzie.
Powy¿szych wymogów nie nale¿y jednak interpretowaæ jako
warunków funkcjonowania spo³ecznego nadzoru nad warunkami
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pracy, gdy¿ np. w zak³adach nowo powstaj¹cych nie by³oby mo¿liwoœci powo³ania struktur sip.
Wybory spo³ecznych inspektorów pracy przeprowadzane s¹
w formie bezpoœredniej lub poœredniej, i tak:
 Wybory bezpoœrednie, czyli przeprowadzane na zebraniu
wszystkich pracowników zak³adu pracy lub oddzia³u (wydzia³u),
odbywaj¹ siê:
– w zak³adach pracy lub oddzia³ach (wydzia³ach) licz¹cych
do 300 pracowników,
– w odniesieniu do grupowych sip, których wybiera zawsze
ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych
oddzia³u (wydzia³u);
 Wybory poœrednie odbywaj¹ siê w zak³adach pracy lub
oddzia³ach (wydzia³ach) licz¹cych powy¿ej 300 pracowników:
– zak³adowego sip wybiera zebranie oddzia³owych (wydzia³owych) i grupowych sip,
– oddzia³owego (wydzia³owego) sip wybiera zebranie grupowych sip.
W praktyce wybory ca³ej struktury spo³ecznej inspekcji pracy
powinny przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:
Grupowi sip
(wybory bezpoœrednie – wybieraj¹ wszyscy pracownicy danej komórki)

Oddzia³owi (wydzia³owi) sip
(wybory poœrednie – wybieraj¹ grupowi sip)

Zak³adowy sip
(wybory poœrednie – wybieraj¹ oddzia³owi / wydzia³owi i grupowi sip)
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Ustawa o spo³ecznej inspekcji pracy nie precyzuje, czy wyboru oddzia³owego (wydzia³owego) i zak³adowego sip nale¿y
dokonaæ spoœród ju¿ wybranych inspektorów, czy te¿ mo¿e byæ
to osoba, która nie uczestniczy³a jeszcze w wyborach. Nale¿y
przyj¹æ zasadê, ¿e kwestiê tê rozstrzygaj¹ zak³adowe organizacje zwi¹zkowe w treœci regulaminu wyborów sip.
Procedura odwo³ania sip

W przypadku niewywi¹zywania siê spo³ecznego inspektora
pracy ze swoich obowi¹zków mo¿e on byæ odwo³any z tej funkcji
przed up³ywem kadencji. Odwo³ania dokonuje siê w takim samym trybie, jaki obowi¹zuje przy przeprowadzaniu wyborów.
Procedura odwo³ania sip mo¿e byæ zapocz¹tkowana przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ lub przez co najmniej 1/5 ogólnej liczby pracowników.
Zakoñczenie pe³nienia funkcji sip nastêpuje równie¿ w wyniku zrzeczenia siê jej lub ustania stosunku pracy spo³ecznego inspektora pracy (œmieræ pracownika lub d³ugotrwa³e tymczasowe aresztowanie). W przypadku wczeœniejszego, czyli
przed up³ywem kadencji, zakoñczenia pe³nienia funkcji sip nale¿y przeprowadziæ wybory uzupe³niaj¹ce.
Do rozstrzygania sporów zwi¹zanych z prawid³owym, zgodnym z prawem przebiegiem wyborów nie jest uprawniony ¿aden
organ kontroli zewnêtrznej (ani s¹dowy, ani Pañstwowej Inspekcji
Pracy). Stanowi o tym postanowienie S¹du Najwy¿szego z 9 listopada 1995 r. (sygn. akt III PO 16/95). Tak wiêc decyzja pracowników o wyborze sip jest ostateczna i podwa¿anie jej przez organ zewnêtrzny by³oby naruszeniem prawa. Pracownicy lub organizacje zwi¹zkowe niezadowolone z wyborów lub z dzia³ania sip
mog¹ odwo³aæ go i wybraæ nowego w drodze wyborów uzupe³niaj¹cych.
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4. Uprawnienia i obowi¹zki spo³ecznych inspektorów pracy
Uprawnieniom spo³ecznych inspektorów pracy towarzyszy
obowi¹zek pracodawcy zapewnienia sip odpowiednich warunków
realizacji ich zadañ (art. 14 ustawy o sip). Przede wszystkim pracodawca jest zobowi¹zany pokrywaæ koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spo³ecznej inspekcji pracy; koszty te dotycz¹:
 zakupu ksi¹¿ek zaleceñ i uwag sip,
 przeszkolenia podstawowego i szkoleñ okresowych sip,
 prenumeraty prasy fachowej,
 zaopatrzenia sip w przepisy (z zakresu prawa pracy i bhp),
 dzia³alnoœci administracyjno-biurowej,
 podró¿y s³u¿bowych itp.,
 wyposa¿enia sip w ochrony osobiste, odzie¿ i obuwie robocze.
Prawa i obowi¹zki spo³ecznych inspektorów pracy s¹ nastêpuj¹ce:

4.1 Uprawnienia kontrolne sip
Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o spo³ecznej inspekcji pracy inspektorzy ci maj¹ prawo:
 kontrolowaæ stan budynków, maszyn, urz¹dzeñ technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu
widzenia bezpieczeñstwa i higieny pracy,
 kontrolowaæ przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym
postanowieñ uk³adów zbiorowych i regulaminów pracy,
w szczególnoœci w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
ochrony pracy kobiet, m³odocianych i osób niepe³nosprawnych, urlopów i czasu pracy, œwiadczeñ z tytu³u wypadków
przy pracy i chorób zawodowych,
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 uczestniczyæ w kontroli przestrzegania w zak³adzie pracy

przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska naturalnego,
 braæ udzia³ w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowañ na choroby zawodowe i inne
schorzenia wywo³ane warunkami œrodowiska pracy oraz
kontrolowaæ stosowanie przez zak³ady pracy w³aœciwych
œrodków zapobiegawczych.
Uprawnienia te przys³uguj¹ wszystkim spo³ecznym inspektorom pracy, a nie tylko zak³adowym. Z praktyki wynika, ¿e najczêœciej wykorzystywanym uprawnieniem jest prawo do kontroli
stanu bhp na terenie zak³adu pracy oraz interwencje w sprawach pracowniczych. Jest to zrozumia³e; spo³eczny inspektor pracy jest na miejscu, wiêc z jednej strony dobrze zna zagro¿enia wystêpuj¹ce w zak³adzie pracy, z drugiej – pracownicy maj¹ do niego
bezpoœredni dostêp, kiedy potrzebna jest im rada lub pomoc.
Posiadane uprawnienia daj¹ spo³ecznym inspektorom pracy
bardzo szerokie mo¿liwoœci dzia³ania, jednak do ich pe³nego wykorzystania potrzebna jest niema³a wiedza, zarówno z zakresu
prawa pracy, jak i technicznego bezpieczeñstwa pracy oraz ochrony œrodowiska naturalnego. Tak wiêc, podstaw¹ do prawid³owego
wykonywania tej funkcji obok niezbêdnej praktyki powinno byæ
gruntowne przeszkolenie odbyte niezw³ocznie po dokonaniu wyboru i systematyczne aktualizowanie wiadomoœci poprzez szkolenia okresowe.

Pomoc w prowadzeniu szkoleñ dla spo³ecznych inspektorów pracy jest obowi¹zkiem organów Pañstwowej Inspekcji Pracy. Wobec czêstych zmian przepisów prawa pracy niezbêdne jest systematyczne uczestnictwo w szkoleniach sip.
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Aby móc realizowaæ swoje uprawnienia, na podstawie art. 8
ustawy o sip spo³eczny inspektor pracy ma prawo do:
 wstêpu w ka¿dym czasie do pomieszczeñ i urz¹dzeñ zak³adu pracy,
 otrzymania od osób kompetentnych niezbêdnych informacji oraz okazania mu dokumentów w sprawach wchodz¹cych w zakres jego dzia³ania.
Utrudnianie spo³ecznemu inspektorowi pracy dostêpu do pomieszczeñ i urz¹dzeñ oraz nieudzielanie stosownej informacji
mo¿e byæ potraktowane jako utrudnianie dzia³alnoœci sip, co jest
wykroczeniem okreœlonym w art. 22 ust. 1 ustawy.
Oprócz uprawnieñ typowo kontrolnych spo³eczni inspektorzy
pracy maj¹ ponadto prawo:
 uczestniczyæ w pracach komisji bezpieczeñstwa i higieny
pracy,
 opiniowaæ projekty planów poprawy warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej
oraz kontrolowaæ realizacjê tych planów,
 podejmowaæ dzia³ania na rzecz aktywnego udzia³u pracowników zak³adów pracy w kszta³towaniu w³aœciwych warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz oddzia³ywaæ
na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Zasad¹ okreœlon¹ w art. 15 ustawy jest wykonywanie
przez spo³ecznych inspektorów pracy swoich zadañ poza godzinami pracy, jednak ze wzglêdu na organizacjê pracy zak³adów czynnoœci te czêsto musz¹ byæ wykonywane w godzinach
pracy (np. udzia³ w pracach komisji bhp lub kontrola warunków
pracy, narady, szkolenia). We wszystkich tych przypadkach spo³eczny inspektor pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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Ustawa nie okreœla maksymalnego wymiaru zwolnienia od pracy w celu wykonania zadañ inspektorskich, pracodawca zaœ nie powinien nadmiernie ingerowaæ w dzia³ania podejmowane przez sip.
Uprawnienia do rozliczenia sip z efektów jego pracy maj¹
pracownicy zak³adu oraz organizacje zwi¹zkowe.
Uprawnienia kontrolne sip reguluje uchwa³a Rady Pañstwa
z 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do dzia³alnoœci spo³ecznych inspektorów pracy (M. P. nr 23, poz. 128). § 3 za³¹cznika
do uchwa³y okreœla zagadnienia, na których powinni siê skupiaæ
w czasie kontroli spo³eczni inspektorzy pracy:
 w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy – oddzia³ywanie
w celu eliminacji zagro¿eñ, które s¹ przyczyn¹ wypadków
przy pracy i chorób zawodowych, a których likwidacja lub ograniczenie przyniesie trwa³¹ poprawê warunków pracy, w szczególnoœci kontrola:
– przestrzegania wymogów technologicznych pod wzglêdem bezpieczeñstwa pracy, postanowieñ dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz instrukcji obs³ugi maszyn,
– wyposa¿enia maszyn i urz¹dzeñ technologicznych w os³ony i urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce oraz sprawnoœci i przydatnoœci tych os³on i urz¹dzeñ podczas ruchu,
– stanu urz¹dzeñ energetycznych i skutecznoœci dzia³ania
ochron przeciwpora¿eniowych,
– wyposa¿enia pracowników w sprawny sprzêt i ochrony
osobiste,
– przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeñstwa pracy;
 w zakresie higieny pracy kontrola:
– zapewnienia pracownikom, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami: szatni, pomieszczeñ do spo¿ywania posi³ków
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oraz urz¹dzeñ higieniczno-sanitarnych odpowiednich
do rodzaju pracy i liczby osób,
– przestrzegania norm higienicznych, w szczególnoœci dotycz¹cych substancji szkodliwych, zapylenia, ha³asu, wibracji, mikroklimatu i oœwietlenia,
– wydawania przys³uguj¹cych na okreœlonych stanowiskach
pracy œrodków od¿ywczych, napojów i œrodków higieny
osobistej,
– poddawania pracowników obowi¹zkowym badaniom lekarskim (profilaktycznym) oraz aktualnoœci orzeczeñ
stwierdzaj¹cych brak przeciwwskazañ do zatrudnienia
na danym stanowisku pracy pracowników zatrudnionych
w warunkach uci¹¿liwych i szkodliwych dla zdrowia;
 w zakresie prawnej ochrony pracy kontrola w szczególnoœci przestrzegania przepisów dotycz¹cych:
– skróconego czasu pracy wprowadzonego ze wzglêdu
na uci¹¿liwe lub szkodliwe warunki pracy,
– ochrony pracy kobiet i m³odocianych, zw³aszcza przestrzegania zakazu zatrudniania przy pracach wzbronionych
i czasu pracy tych grup pracowników,
– ustalania przyczyn i okolicznoœci wypadków przy pracy,
– œwiadczeñ pieniê¿nych z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz œwiadczeñ nale¿nych z tytu³u
uk³adów zbiorowych pracy;
 ponadto kontrola:
– pisemnego zawierania umów o pracê i treœci tych umów,
– wydawania pracownikom œwiadectw pracy,
– udzielania urlopów wypoczynkowych (szczególnie urlopów zaleg³ych),
– pracy w godzinach nadliczbowych, szczególnie w zakresie
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rozliczenia pracy i dopuszczalnego limitu pracy w godzinach nadliczbowych,
– pracy w niedziele, œwiêta oraz w piêciodniowym tygodniu
pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem odpowiedniego
rozliczenia tej pracy,
– terminowych wyp³at wynagrodzeñ dla poszczególnych
grup pracowników.

W przypadku w¹tpliwoœci skorzystaj z pomocy Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zawsze mo¿esz zadzwoniæ, aby
uzyskaæ poradê prawn¹.
Wykaz inspektoratów pracy oraz adresy i numery telefonów, pod którymi uzyskasz pomoc, znajdziesz na koñcu
Informatora.

Je¿eli w trakcie kontroli zak³adu pracy spo³eczny inspektor
pracy stwierdzi naruszenie przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy przez pracownika, powinien zwróciæ uwagê temu
pracownikowi na obowi¹zek przestrzegania przepisów i zasad
bhp. Brak reakcji lub niepokoj¹co du¿y zakres lekcewa¿onych zasad i przepisów mog¹ spowodowaæ, ¿e spo³eczny inspektor pracy
skorzysta z przys³uguj¹cego mu prawa zwrócenia siê do kierownika w³aœciwej komórki organizacyjnej o czasowe odsuniêcie
pracownika od pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami
bezpieczeñstwa i higieny pracy (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o sip).
Bêdzie lepiej, jeœli wniosek taki zostanie zapisany w oddzia³owej
ksiêdze uwag. Spo³eczni inspektorzy pracy nie powinni obawiaæ
siê tego typu „niepopularnych” decyzji, poniewa¿ efektem ich
niepodjêcia mo¿e byæ realne zagro¿enie zdrowia i ¿ycia pracownika i pracowników z nim wspó³pracuj¹cych.

Uprawnienia i obowi¹zki spo³ecznych inspektorów pracy

45

4.2 Uwagi sip
W przypadku stwierdzenia przez spo³ecznego inspektora pracy
nieprzestrzegania przepisów prawa pracy na terenie zak³adu pracy
lub jego czêœci (oddzia³u/wydzia³u – zgodnie z zakresem kompetencji spo³ecznego inspektora pracy) powinien on poinformowaæ o tych
faktach kierownika zak³adu lub jego czêœci. Poinformowanie kierownika powinno nast¹piæ jednoczeœnie z wpisaniem uwagi do zak³adowej/oddzia³owej/wydzia³owej ksiêgi uwag. Dokonanie takiego wpisu nie ma dla kierownika charakteru wi¹¿¹cego, powinien on jednak podj¹æ decyzjê w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci i niezw³ocznie poinformowaæ o tym spo³ecznego inspektora pracy (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o sip). W przypadku zak³adu pracy o strukturze wielostopniowej o wszystkich zapisach w ksiêgach uwag oraz o podejmowanych przez kierowników
oddzia³ów (wydzia³ów) dzia³aniach powinien byæ na bie¿¹co informowany kierownik zak³adu pracy (pracodawca). W Aneksie do niniejszej publikacji zamieszczono wzór ksiêgi uwag.
Instytucja uwag jest najczêœciej wykorzystywana przez oddzia³owych (wydzia³owych) spo³ecznych inspektorów pracy
i mo¿e byæ przyjmowana jako jedno z kryteriów oceny ich pracy.
Ponadto formu³owane przez nich uwagi (w przypadku ich niewykonania) mog¹ i powinny stanowiæ podstawê kierowanych do pracodawcy zaleceñ zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy.
Kierownik zak³adu pracy (pracodawca) jest obowi¹zany za³o¿yæ oddzia³owe (wydzia³owe) ksiêgi uwag oraz zak³adow¹ ksiêgê
zaleceñ i uwag (art. 12 ustawy o sip).

4.3 Zalecenia sip
W wyniku stwierdzenia w zak³adzie pracy nieprawid³owoœci
z zakresu prawa pracy spo³eczny inspektor pracy formu³uje zalecenia. Kompetencja ta przys³uguje tylko zak³adowemu spo³eczne-
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mu inspektorowi pracy, natomiast oddzia³owi i grupowi inspektorzy mog¹ byæ inicjatorami ich wydawania.
Zalecenia mog¹ dotyczyæ ca³ego obszaru szeroko pojêtego
prawa pracy, a wiêc zarówno zagadnieñ technicznej ochrony
pracy (bezpieczeñstwa i higieny pracy), jak i prawnej ochrony
pracy. Jest to bardzo rozleg³y zakres, zw³aszcza bior¹c pod uwagê, ¿e skutkiem sformu³owanego zalecenia jest obowi¹zek jego
realizacji.
Podstaw¹ do wydania zalecenia s¹ ustalenia w³asne zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy lub ustalenia spo³ecznego inspektora pracy oddzia³owego (wydzia³owego) b¹dŸ grupowego
(art. 11 ustawy o sip).
Obowi¹zkiem kierownika zak³adu pracy (pracodawcy), wynikaj¹cym z przywo³ywanego art. 12 ustawy o sip, jest za³o¿enie zak³adowej ksiêgi zaleceñ i uwag przeznaczonej do zapisów zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy. Na podstawie § 3 uchwa³y
Rady Pañstwa z 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do dzia³alnoœci spo³ecznych inspektorów pracy (M. P. nr 23, poz. 128)
G³ówny Inspektor Pracy zarz¹dzeniem nr 5 z 15 lipca 1983 r.
okreœli³ wzór ksi¹g zaleceñ i uwag spo³ecznych inspektorów pracy (Dz. Urz. Ministerstwa Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych nr 11,
poz. 30 z 1983 r.).
W Aneksie do niniejszej publikacji zamieszczono wzór ksiêgi
zaleceñ i uwag sip.
Miejsce przechowywania ww. ksi¹g okreœla kierownik zak³adu pracy (pracodawca). Najczêœciej miejscem tym jest sekretariat kierownika zak³adu pracy (dotyczy to ksiêgi zaleceñ
i uwag) oraz siedziby kierowników oddzia³ów (dotyczy to ksi¹g
uwag). Takie rozwi¹zanie jest najlepszym sposobem realizacji
obowi¹zku udostêpniania ksi¹g do wgl¹du zak³adowym organizacjom zwi¹zkowym, organom samorz¹du za³ogi, organom
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Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.
Zak³adowy spo³eczny inspektor pracy, dokonuj¹c wpisu zalecenia, powinien o tym fakcie niezw³ocznie poinformowaæ kierownika zak³adu (pracodawcê), chocia¿by ze wzglêdu na koniecznoœæ
jak najszybszego usuniêcia nieprawid³owoœci.
Przechowywanie ksiêgi zaleceñ i uwag zak³adowego
spo³ecznego inspektora pracy u niego samego to nieporozumienie!
Adresatem zaleceñ jest pracodawca. Ponadto ksiêga
musi byæ ³atwo dostêpna tak¿e dla innych organów nadzoru i kontroli.

W³aœciwie sformu³owane zalecenie zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy powinno zawieraæ:
 jasne i precyzyjne, a wiêc niebudz¹ce ¿adnych w¹tpliwoœci, okreœlenie rodzaju stwierdzonego uchybienia,
 okreœlenie sposobu usuniêcia nieprawid³owoœci i przeciwdzia³ania ewentualnym skutkom,
 okreœlenie miejsca jego wystêpowania,
 okreœlenie terminu usuniêcia nieprawid³owoœci,
 podpis i pieczêæ sip oraz datê wydania zalecenia.
Przepisy ustawy o sip okreœlaj¹ dwa rodzaje zaleceñ zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy (art. 11 ust. 1 i 2):
– zalecenia „terminowe”,
– zalecenia wstrzymania pracy danego urz¹dzenia technicznego lub okreœlonych robót.
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Zalecenia terminowe

Zalecenia tego rodzaju wydawane s¹ w przypadku stwierdzenia uchybieñ niezagra¿aj¹cych w sposób bezpoœredni zdrowiu
i ¿yciu pracowników. W takiej sytuacji nale¿y wyznaczyæ realny
termin wykonania zalecenia, tzn. usuniêcia nieprawid³owoœci.
Termin taki najlepiej ustaliæ wspólnie z pracodawc¹.
Przyk³ady zaleceñ usuniêcia uchybieñ w okreœlonym terminie:
 „Do dnia dzisiejszego nie opracowano zak³adowego planu
urlopów wypoczynkowych pracowników na 2005 r. Obowi¹zek
taki wynika z treœci regulaminu pracy. Zalecam opracowaæ zak³adowy plan urlopów wypoczynkowych pracowników na 2005 r.
Termin wykonania: 15 stycznia 2005 r.
Gdañsk, 20.12.2004 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „W dniu dzisiejszym stwierdzi³em, ¿e 20 pracowników
zak³adu posiada zaleg³e urlopy wypoczynkowe za 2004 rok
na ogóln¹ liczbê 120 dni. Zalecam udzieliæ zaleg³ych urlopów
wypoczynkowych za 2004 r. wszystkim pracownikom posiadaj¹cym takie urlopy.
Termin wykonania: 31 marca 2005 r.
Warszawa, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „W dniu dzisiejszym stwierdzi³em, ¿e pracownicy .............
zatrudnieni na wydziale ................. nie posiadaj¹ aktualnych okresowych badañ lekarskich. Ze wzglêdu na up³yw terminu wa¿noœci ostatnich badañ zalecam skierowaæ na badania lekarskie (okresowe) pracowników ................................... wydzia³u ....................

Uprawnienia i obowi¹zki spo³ecznych inspektorów pracy

49

w celu stwierdzenia braku przeciwwskazañ do zatrudniania
na zajmowanych stanowiskach.
Termin wykonania: 31 stycznia 2005 r.
Kraków, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „Wszyscy pracownicy wydzia³u ......................... (20 osób)
nie zostali przeszkoleni na szkoleniu okresowym z zakresu bhp.
Zalecam przeprowadziæ szkolenie okresowe z zakresu bhp dla
pracowników wydzia³u ...........................
Termin wykonania: 28 lutego 2005 r.
Gliwice, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „W pomieszczeniu hali maszyn brak jest niektórych œwietlówek (oko³o 10 sztuk). Zalecam uzupe³niæ brakuj¹ce œwietlówki w pomieszczeniu hali maszyn.
Termin wykonania: 31 stycznia 2005 r.
Rzeszów, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „Pracownicy zatrudnieni na budowie prowadzonej przez
nasze przedsiêbiorstwo w Bia³ymstoku na ul. .......................... nie
posiadaj¹ pomieszczenia szatni. Zalecam zorganizowaæ dla pracowników zatrudnionych na budowie przy ul. ..............................
w Bia³ymstoku pomieszczenie szatni wyposa¿one w odpowiedni¹
iloœæ zamykanych szafek ubraniowych oraz w odpowiedni¹ iloœæ
miejsc do siedzenia.
Termin wykonania: 15 lutego 2005 r.
Bia³ystok, 20.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
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 „W pomieszczeniu spawalni nie dzia³a instalacja wyci¹gowa. Zalecam uruchomiæ instalacjê wyci¹gow¹ w pomieszczeniu
spawalni.
Termin wykonania: 28 lutego 2005 r.
Oleœnica, 10.02.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
Zalecenia wstrzymania pracy urz¹dzenia technicznego
lub okreœlonych robót

W przypadku stwierdzenia przez spo³ecznego inspektora pracy bezpoœredniego zagro¿enia mog¹cego spowodowaæ wypadek
przy pracy (bezpoœredniego zagro¿enia zdrowia i ¿ycia) zak³adowy spo³eczny inspektor pracy powinien niezw³ocznie wyst¹piæ,
w formie ustnej, do kierownika zak³adu pracy (pracodawcy) o natychmiastowe usuniêcie tego zagro¿enia (art. 11 ust. 2 ustawy
o sip). Dzia³ania pracodawcy równie¿ powinny byæ niezw³oczne,
podjête tego samego dnia. Je¿eli pracodawca nie podejmuje odpowiednich dzia³añ, zak³adowy spo³eczny inspektor pracy wydaje
zalecenie wstrzymania pracy danego urz¹dzenia technicznego lub
okreœlonych robót. Niezw³ocznie po dokonaniu wpisu do zak³adowej ksiêgi zaleceñ i uwag zak³adowy spo³eczny inspektor pracy
powinien poinformowaæ o tym fakcie zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe. Jest to suwerenna decyzja zsip, to znaczy nie musi
byæ konsultowana z organizacjami zwi¹zkowymi, które s¹ tylko
o niej informowane. Podjêcie decyzji wstrzymuj¹cej prace wymaga szczególnej rozwagi, poniewa¿ decyzja b³êdna mo¿na naraziæ
przedsiêbiorstwo na znaczne straty.
Przyk³ady zaleceñ wstrzymania pracy danego urz¹dzenia technicznego lub okreœlonych robót:
 „Pi³a tarczowa do drewna (nazwa i numer urz¹dzenia .......)
eksploatowana w warsztacie stolarskim nie posiada os³ony pasa
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klinowego oraz kaptura ochronnego. Zalecam wstrzymanie pracy
wymienionej pi³y tarczowej do czasu za³o¿enia os³ony pasa klinowego oraz kaptura ochronnego.
Termin wykonania: natychmiast.
Wroc³aw, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „Rusztowanie eksploatowane na budowie przy ul. .............
........................... w Lublinie nie posiada pionów komunikacyjnych oraz nie zosta³o w sposób prawid³owy zakotwione. Zalecam
wstrzymanie prac wykonywanych na wymienionym rusztowaniu
do czasu wykonania prawid³owych pionów komunikacyjnych
oraz prawid³owego zakotwienia.
Termin wykonania: natychmiast.
Lublin, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
 „Pracownicy ........................................ zatrudnieni przy remoncie dachu budynku przy ul. ............................ w Poznaniu nie
zostali wyposa¿eni w sprzêt ochrony osobistej chroni¹cy
przed upadkiem z wysokoœci. Zalecam wstrzymanie robót wykonywanych na dachu budynku przy ul. ............................ w Poznaniu do czasu wyposa¿enia pracowników tam zatrudnionych
w sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci.
Termin wykonania: natychmiast.
Poznañ, 10.01.2005 r.
(pieczêæ, podpis)”
Obowi¹zek wykonania zalecenia nale¿y do kierownika zak³adu pracy (pracodawcy), podobnie jak poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci pracowników winnych dopuszczenia do powstania
nieprawid³owoœci.
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W przypadku kiedy pracodawca nie zgadza siê z treœci¹ zalecenia spo³ecznego inspektora pracy, mo¿e wnieœæ sprzeciw
do w³aœciwego inspektora pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy
(art. 11 ust. 3 ustawy o sip). Sprzeciw od zalecenia „terminowego” wnosi siê w terminie 7 dni od dorêczenia zalecenia, natomiast
od zalecenia wstrzymuj¹cego pracê – niezw³ocznie.
W zwi¹zku ze z³o¿eniem sprzeciwu wobec zalecenia sip inspektor pracy PIP powinien niezw³ocznie przeprowadziæ kontrolê
w zak³adzie pracy w zakresie przedmiotu zalecenia.
 W przypadku rozpatrywania zalecenia dotycz¹cego
bhp (zagadnieñ mieszcz¹cych siê w Dziale X Kodeksu pracy) inspektor pracy, jeœli ustali zasadnoœæ zalecenia, powinien wydaæ
nakaz („terminowy”, wstrzymania prac lub skierowania do innych
prac) potwierdzaj¹cy wydane zalecenie. W przypadku stwierdzenia, ¿e zalecenie zosta³o wydane bez podstaw prawnych (lub gdy
jest sprzeczne z obowi¹zuj¹cym prawem), powinien zalecenie
uchyliæ. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie okreœlaj¹ szczegó³owo formy
uchylenia, jednak w literaturze wskazuje siê na formê postanowienia na które nie przys³uguje za¿alenie.
 Je¿eli zaskar¿one zalecenie dotyczy zagadnieñ prawnej ochrony pracy, inspektor pracy PIP, je¿eli po przeprowadzeniu kontroli potwierdza zasadnoœæ zalecenia, kieruje do pracodawcy wyst¹pienie. W sytuacji gdy zalecenie sip dotyczy wyp³aty œwiadczeñ pieniê¿nych ze stosunku pracy, inspektor pracy mo¿e nakazaæ wyp³atê nale¿nego wynagrodzenia, a tak¿e innego
œwiadczenia przys³uguj¹cego pracownikowi (nakaz p³atniczy).
W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania wyst¹pienia lub nakazu p³atniczego inspektor pracy powinien uchyliæ zalecenie zak³adowego sip w drodze postanowienia na które nie
przys³uguje za¿alenie.
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Inspektor pracy PIP, który w zwi¹zku ze z³o¿onym do niego
sprzeciwem przeprowadza kontrolê w zak³adzie pracy, mo¿e i powinien podejmowaæ wszystkie przewidziane prawem œrodki
zmierzaj¹ce do wyeliminowania zagro¿eñ.
Przyk³ad:
Spo³eczny inspektor pracy wstrzymuje prace na rusztowaniu
budowlanym w zwi¹zku z brakiem barier ochronnych, chroni¹cych przed upadkiem z wysokoœci. Pracodawca sk³ada niezw³ocznie sprzeciw od tego zalecenia, nie zgadzaj¹c siê z jego treœci¹
(uwa¿aj¹c, ¿e zagro¿enie jest nieznaczne). Je¿eli w toku kontroli
potwierdzi siê zasadnoœæ zalecenia, inspektor pracy powinien wydaæ nakaz wstrzymuj¹cy prace na tym rusztowaniu oraz podj¹æ
przewidziane prawem œrodki w zwi¹zku ze stwierdzonym wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.
Na zakoñczenie omówienia tej czêœci zagadnieñ warto zwróciæ uwagê, ¿e w wielu zak³adach pracy spo³eczni inspektorzy pracy rozwi¹zuj¹ problemy zagro¿eñ i inne le¿¹ce w ich kompetencji
poprzez interwencje ustne, które wprawdzie skutkuj¹ pozytywnym za³atwieniem sprawy, natomiast nie pozostawiaj¹ udokumentowanych œladów skutecznoœci pracy sip. Taka forma dzia³ania na pewno minimalizuje pole ewentualnego konfliktu miêdzy
sip a kierownictwem zak³adów pracy, ale nie jest zalecana z wymienionego wy¿ej powodu.

4.4 Dochodzenie powypadkowe
Na podstawie art. 237 § 1 pkt. 1 kp Rada Ministrów wyda³a
rozporz¹dzenie z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznoœci 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).
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Zgodnie z treœci¹ § 3 tego rozporz¹dzenia okolicznoœci i przyczyny wypadków œmiertelnych, ciê¿kich i zbiorowych bada zespó³ powypadkowy powo³ywany przez kierownika zak³adu
pracy (pracodawcê), w którego sk³ad wchodz¹ pracownik kieruj¹cy komórk¹ s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz
zak³adowy spo³eczny inspektor pracy (zespó³ 2-osobowy). Definicje wypadku œmiertelnego, ciê¿kiego i zbiorowego zawarte s¹
w art. 3 ust. 4-6 ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. nr 199, poz. 1673 z póŸn. zm.).
 Wypadek œmiertelny
„Za œmiertelny wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek,
w wyniku którego nast¹pi³a œmieræ w okresie nieprzekraczaj¹cym 6 miesiêcy od dnia wypadku” (art. 3 ust. 4).
 Wypadek ciê¿ki
„Za ciê¿ki wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek, w wyniku
którego nast¹pi³o ciê¿kie uszkodzenie cia³a, takie jak: utrata wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoœci rozrodczej lub inne uszkodzenie cia³a albo rozstrój zdrowia, naruszaj¹ce podstawowe funkcje organizmu, a tak¿e choroba nieuleczalna lub zagra¿aj¹ca ¿yciu, trwa³a
choroba psychiczna, ca³kowita lub czêœciowa niezdolnoœæ do pracy w zawodzie albo trwa³e, istotne zeszpecenie lub zniekszta³cenie cia³a” (art. 3 ust. 5).
 Wypadek zbiorowy
„Za zbiorowy wypadek przy pracy uwa¿a siê wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uleg³y co najmniej dwie osoby” (art. 3 ust. 6).
Okolicznoœci i przyczyny wypadków innych ni¿ okreœlone
wy¿ej bada zespó³ w sk³adzie: pracownik s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz oddzia³owy (wydzia³owy) spo³eczny
inspektor pracy. W zak³adach, w których nie ma rozbudowanych
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struktur s³u¿by bhp oraz struktur sip, wypadki bada pracownik
s³u¿by bhp oraz zak³adowy spo³eczny inspektor pracy.
W przypadkach kiedy w zak³adzie nie funkcjonuje sip oraz nie
ma s³u¿by bhp, w dochodzeniu powypadkowym uczestniczy pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu
pracodawca powierzy³ wykonywanie zadañ s³u¿by bhp. Czynnoœci te pracodawca mo¿e zleciæ równie¿ specjaliœcie spoza zak³adu.
Interesy pracownika w takim przypadku reprezentuje „przedstawiciel pracowników posiadaj¹cy aktualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotycz¹cymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy” (§ 4 ust. 4 rozporz¹dzenia). Nie jest to najlepszy sposób wytypowania pracownika do udzia³u w dochodzeniu powypadkowym, bo aktualne szkolenie z zakresu bhp powinni posiadaæ wszyscy pracownicy zak³adu. Przepis art. 23713a kp
okreœla, ¿e przedstawiciele pracowników s¹ wybierani przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, a je¿eli na terenie zak³adu pracy
takie organizacje nie dzia³aj¹ – przez pracowników, w trybie przyjêtym w zak³adzie.
Podstawowe zadania zespo³u powypadkowego:
 ustalenie wszystkich okolicznoœci i przyczyn wypadku,
 zaproponowanie kierownikowi zak³adu pracy (pracodawcy) w³aœciwych œrodków profilaktycznych,
 sporz¹dzenie protoko³u powypadkowego.
Niezw³ocznie po otrzymaniu wiadomoœci o wypadku zespó³ powypadkowy jest obowi¹zany przyst¹piæ do ustalania okolicznoœci
i przyczyn wypadku (§ 6 rozporz¹dzenia), a w szczególnoœci:
 dokonaæ oglêdzin miejsca wypadku, stanu technicznego
urz¹dzeñ oraz zbadaæ warunki wykonywania pracy i inne okolicznoœci, które mog³y mieæ wp³yw na powstanie
wypadku,
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 je¿eli jest to konieczne, sporz¹dziæ szkic lub wykonaæ fo-

tografiê miejsca wypadku,
 przes³uchaæ poszkodowanego, je¿eli stan jego zdrowia
na to pozwala,
 przes³uchaæ œwiadków wypadku; przed przes³uchaniem
œwiadek powinien byæ uprzedzony o odpowiedzialnoœci
karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ,
 zasiêgn¹æ, w miarê potrzeby, opinii lekarza, w szczególnoœci
lekarza sprawuj¹cego opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami,
 zasiêgn¹æ opinii innych specjalistów,
 zebraæ inne dowody dotycz¹ce wypadku (polecenia pracy,
stosowne uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia bhp,
karty czasu pracy, informacje o wykorzystaniu urlopu, inne dokumenty).
Je¿eli cz³onkowie zespo³u powypadkowego maj¹ rozbie¿ne
zdania co do okolicznoœci i przyczyn wypadku, o treœci protoko³u
powypadkowego decyduje kierownik zak³adu pracy (pracodawca). Ka¿dy z cz³onków zespo³u (równie¿ spo³eczny inspektor
pracy) ma prawo z³o¿enia do protoko³u powypadkowego zdania odrêbnego, które powinien uzasadniæ. Jest to uprawnienie
szczególnie istotne, poniewa¿ zapis protoko³u powypadkowego
mo¿e pozbawiæ poszkodowanego pracownika prawa do œwiadczeñ z tytu³u wypadku przy pracy. Pozbawienie prawa do œwiadczeñ powypadkowych ma miejsce, gdy:
 wy³¹czn¹ przyczyn¹ wypadku by³o udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotycz¹cych ochrony ¿ycia i zdrowia, spowodowane przez niego umyœlnie lub
wskutek ra¿¹cego niedbalstwa (art. 21 ust. 1 ustawy wypadkowej),
 pracownik w znacznym stopniu przyczyni³ siê do powstania wypadku, bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³y-
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wem œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych (art. 21 ust. 2 ustawy wypadkowej).
Zasada ta nie ma zastosowania, jeœli wypadek mia³ skutek
œmiertelny – w takich okolicznoœciach rodzina pracownika zachowuje prawo do œwiadczeñ powypadkowych.
Zespó³ powypadkowy zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia protoko³u powypadkowego nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 14
dni od dnia zg³oszenia wypadku. Ka¿da przyczyna uzasadniaj¹ca niedotrzymanie tego terminu powinna byæ podana
w treœci protoko³u powypadkowego.
Przedstawione powy¿ej przepisy wyposa¿aj¹ spo³ecznego inspektora pracy w daleko id¹ce uprawnienia, które powinny byæ
wykorzystywane w celu obrony praw pracowniczych. Przypomnijmy: spo³eczny inspektor pracy powinien uto¿samiaæ siê
z interesami pracowników, pracodawcê zaœ reprezentuj¹ odpowiednie s³u¿by.
Po wypadku obowi¹zkiem sip jest kontrolowanie:
 czy wdra¿ane s¹ zalecone œrodki profilaktyczne,
 czy okreœlono osoby odpowiedzialne za takie zalecenie,
 czy pracownik poszkodowany lub rodzina zmar³ego pra-

cownika otrzyma³a protokó³ powypadkowy,
 czy omawiane s¹ z pracownikami zak³adu (w tym z kadr¹
kierownicz¹) okolicznoœci wypadków przy pracy.
Przedmiotem kontroli mo¿e byæ równie¿ zapewnienie poszkodowanemu lub jego rodzinie specyficznego œwiadczenia powypadkowego, do wyp³aty którego pracodawca jest zobowi¹zany
na podstawie art. 2371 § 2 kp. Chodzi tu o odszkodowanie za utratê lub uszkodzenie w zwi¹zku z wypadkiem przedmiotów osobistego u¿ytku oraz przedmiotów niezbêdnych do wykonywania
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pracy, z wyj¹tkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartoœci pieniê¿nych.
Postêpowanie powypadkowe odbywa siê w œcis³ej wspó³pracy
spo³ecznego inspektora pracy z zak³adow¹ s³u¿b¹ bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Zasady tej wspó³pracy wynikaj¹ z cytowanego
wy¿ej rozporz¹dzenia w sprawie ustalania przyczyn i okolicznoœci wypadków przy pracy oraz z rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 2 wrzeœnia 1997 r. w sprawie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704).
Niektóre obowi¹zki s³u¿by bhp:
 uczestniczenie w ustalaniu przyczyn i okolicznoœci wypad-







ków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikaj¹cych z badania przyczyn i okolicznoœci tych wypadków,
opracowywanie wniosków wynikaj¹cych z zachorowañ
na choroby zawodowe,
kontrola realizacji ww. wniosków,
wspó³dzia³anie ze spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy oraz z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi przy podejmowaniu
przez nie dzia³añ maj¹cych na celu przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz w podejmowanych przez pracodawcê
przedsiêwziêciach w zakresie poprawy warunków pracy,
uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Jak wynika z powy¿szego, wspó³praca s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy ze spo³ecznymi inspektorami pracy dotyczy bardzo szerokiego zakresu spraw, daleko wykraczaj¹cego poza badanie przyczyn i okolicznoœci wypadków przy pracy.
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4.5 Udzia³ sip w pracach komisji bezpieczeñstwa
i higieny pracy
Przepisy Dzia³u X Kodeksu pracy „Bezpieczeñstwo i higiena pracy” w rozdziale XI „Konsultacje w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz komisja bezpieczeñstwa i higieny pracy”
okreœli³y nowe zasady wspó³pracy pracodawcy z przedstawicielami pracowników w zakresie ochrony pracy. Przepisy te wesz³y
w miejsce dotychczasowych uregulowañ dotycz¹cych spo³ecznych przegl¹dów warunków pracy.
Obowi¹zek utworzenia komisji bezpieczeñstwa i higieny
pracy spoczywa na pracodawcy zatrudniaj¹cym wiêcej
ni¿ 250 pracowników (art. 23712§1 Kp). W drodze zarz¹dzenia
pracodawca powinien powo³aæ komisjê oraz okreœliæ jej sk³ad.
Przewodnicz¹cym komisji bhp jest pracodawca lub osoba
przez niego upowa¿niona, a wiceprzewodnicz¹cym – spo³eczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.
W sk³ad komisji wchodz¹ w równej liczbie:
 przedstawiciele pracodawcy
– pracownicy s³u¿by bhp,
– lekarz sprawuj¹cy opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami,
– inni reprezentanci pracodawcy,
 przedstawiciele pracowników
– spo³eczny inspektor pracy,
– inni przedstawiciele pracowników – wybrani przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹, a w przypadku gdy na terenie zak³adu pracy nie dzia³a zak³adowa organizacja zwi¹zkowa – przez pracowników, w trybie przyjêtym w zak³adzie pracy.
Sprawnie funkcjonuj¹ca komisja powinna liczyæ oko³o 10-15
osób, a poszczególne zadania mog¹ wykonywaæ wyodrêbnione, 3–4-osobowe zespo³y. Wyniki prac tych zespo³ów i przyj-
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mowanie wspólnych wniosków powinno odbywaæ siê na posiedzeniach plenarnych.
Zadania komisji bhp:
 dokonywanie przegl¹dów warunków pracy (odpowiednik
spo³ecznych przegl¹dów warunków pracy),
 dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy,
 opiniowanie podejmowanych przez pracodawcê œrodków
zapobiegaj¹cych wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 formu³owanie wniosków dotycz¹cych poprawy warunków
pracy,
 wspó³dzia³anie z pracodawc¹ w realizacji jego obowi¹zków w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nie oznacza to jednak przeniesienia odpowiedzialnoœci za stan bhp
z pracodawcy na komisjê, która wobec pracodawcy jest
tylko organem doradczym i opiniodawczym.
Dwa pierwsze spoœród wymienionych zadania komisji s¹ najwa¿niejsze i wydaje siê, ¿e to spo³eczny inspektor pracy powinien
byæ ich inicjatorem. Po przeprowadzeniu przegl¹dów i ewentualnych kontroli powinien dopilnowaæ, aby komisja okreœli³a zakres
stwierdzonych nieprawid³owoœci oraz sposoby ich usuniêcia. Celem tych dzia³añ jest bezpoœrednia eliminacja zagro¿eñ.
Posiedzenia komisji powinny odbywaæ siê w godzinach
pracy, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Czas poœwiêcony udzia³owi w pracach komisji traktowany jest jako czas pracy i pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zasada ta dotyczy równie¿ osób niebêd¹cych pracownikami zak³adu, a wchodz¹cych
w sk³ad komisji (np. lekarz sprawuj¹cy opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami) – koszty udzia³u tych osób w pracach komisji
równie¿ powinien ponosiæ pracodawca.
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W uzasadnionych i uzgodnionych z pracodawc¹ przypadkach
komisja mo¿e korzystaæ z ekspertyz lub pomocy specjalistów
spoza zak³adu pracy; zwi¹zane z tym koszty równie¿ ponosi pracodawca.
Na podstawie wieloletniej praktyki mo¿na zaryzykowac tezê,
¿e efekty prac komisji, podobnie jak spo³ecznych przegl¹dów warunków pracy, w du¿ej mierze zale¿¹ od aktywnoœci i inicjatywy
spo³ecznych inspektorów pracy.

4.6 Wynagrodzenie zrycza³towane sip
Przepisy ustawy o sip (art. 15) okreœlaj¹, ¿e spo³eczny inspektor pracy pe³ni swoj¹ funkcjê spo³ecznie i w zasadzie poza godzinami pracy. Jednak literalne trzymanie siê tej zasady wypaczy³oby
istotê funkcjonowania sip, a wiêc kontrolê warunków wykonywania pracy, co jest mo¿liwe tylko w godzinach pracy zak³adu pracy.
Spo³eczny inspektor pracy wykonuj¹cy swoj¹ funkcjê w godzinach pracy (np. udzia³ w szkoleniu, udzia³ w dochodzeniu powypadkowym itp.) zachowuje prawo do wynagrodzenia
W przypadku znacznego obci¹¿enia go zadaniami wynikaj¹cymi z pe³nionej funkcji, spo³eczny inspektor pracy mo¿e
otrzymaæ zrycza³towane miesiêczne wynagrodzenie.
Wynagrodzenie to mo¿e przys³ugiwaæ zarówno zak³adowemu
spo³ecznemu inspektorowi pracy, jak i inspektorom wydzia³owym
i grupowym. Jest ono przyznawane przez kierownika zak³adu
pracy (pracodawcê) na wniosek zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej. Kierownik zak³adu decyduje o przyznaniu wynagrodzenia w granicach okreœlonych przepisami ustawy.
Wynagrodzenie zrycza³towane przyznaje siê jako:
 materialn¹ rekompensatê za wykonywanie dodatkowej
pracy, czêsto po godzinach pracy,
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 umo¿liwienie dodatkowego uzupe³niania wiadomoœci z za-

kresu prawa pracy i ochrony pracy,
 formê zachêty do dzia³alnoœci na rzecz ogó³u pracowników

zak³adu.
Zasada ustalenia wysokoœci wynagrodzenia zrycza³towanego
sip omówiona jest w Wyjaœnieniu nr 11 Ministra Pracy, P³ac
i Spraw Socjalnych z 6 paŸdziernika 1983 r. w sprawie sposobu
obliczania zrycza³towanego miesiêcznego wynagrodzenia spo³ecznych inspektorów pracy (Dz. Urz. MPPiSS nr 1, poz. 3 z 1984 r.).
W myœl art. 15 ust. 3 i 4 ustawy o sip miesiêczne zrycza³towane wynagrodzenie sip ustala siê do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
wynagrodzenia za 30 godzin pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nieprzekraczaj¹cej wynagrodzenia za 60 godzin pracy. Natomiast w zak³adach pracy charakteryzuj¹cych siê
szczególnym nasileniem zagro¿eñ kierownik zak³adu mo¿e zwolniæ spo³ecznego inspektora pracy na czas jego kadencji z obowi¹zku œwiadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sytuacja taka ma jednak miejsce bardzo rzadko i tylko w du¿ych zak³adach (porty, stocznie, huty).
W celu obliczenia przeciêtnego wynagrodzenia za 1 godzinê pracy, w oparciu o cytowane wy¿ej wyjaœnienie Ministra Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych, nale¿y zastosowaæ przepisy dotycz¹ce zasad obliczania ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego
za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z póŸn. zm.). Tak wiêc œrednie wynagrodzenie miesiêczne z 3 ostatnich miesiêcy poprzedzaj¹cych
objêcie stanowiska spo³ecznego inspektora pracy dzieli siê przez
wspó³czynnik (w roku 2005 jest to liczba 21) i otrzymujemy
ekwiwalent za jeden dzieñ urlopu. Aby uzyskaæ kwotê ekwiwa-
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lentu za jedn¹ godzinê urlopu, nale¿y otrzymany ekwiwalent
za dzieñ urlopu podzieliæ przez 8. W ten sposób otrzymujemy
wysokoœæ zrycza³towanego wynagrodzenia za jedn¹ godzinê dla
spo³ecznego isnpektora pracy.
W przypadku zmiany wynagrodzenia pracownika pe³ni¹cego
funkcjê spo³ecznego inspektora pracy wynagrodzenie zrycza³towane nale¿y przeliczyæ.
Je¿eli pracodawca zwolni spo³ecznego inspektora pracy z obowi¹zku wykonywania pracy, spo³eczny inspektor zachowuje
przez czas pe³nienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przys³ugiwa³o mu na stanowisku pracy zajmowanym w dniu oddelegowania. W przypadku zmian wynagrodzenia osób zatrudnionych
na takich samych stanowiskach, wynagrodzenie sip powinno ulec
takim samym zmianom (art. 15 ust. 5 i 6 ustawy o sip).
Dodaæ nale¿y, ¿e zrycza³towane miesiêczne wynagrodzenie
nie przys³uguje pracownikowi pe³ni¹cemu funkcjê spo³ecznego
inspektora pracy, zwolnionemu z obowi¹zku wykonywania pracy
na czas pe³nienia tej funkcji.

4.7 Ochrona stosunku pracy sip
Rzetelne wykonywanie zadañ spo³ecznego inspektora pracy
czêsto wymaga podejmowania decyzji nieprzychylnie odbieranych przez pracodawcê. Zdarza siê, ¿e prowadzi to do sytuacji
konfliktowych i aby choæ czêœciowo zapewniæ spo³ecznemu inspektorowi pracy swobodê decyzji, wprowadzono ochronê jego
stosunku pracy.
Przepisy art. 13 ustawy o sip okreœlaj¹ zasady ochrony stosunku pracy spo³ecznego inspektora pracy.
Zgodnie z tym przepisem zak³ad pracy (pracodawca) nie mo¿e wypowiedzieæ ani rozwi¹zaæ umowy o pracê z pracownikiem
pe³ni¹cym funkcjê spo³ecznego inspektora pracy w czasie trwa-
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nia mandatu oraz w okresie 1 roku po jego wygaœniêciu, chyba ¿e zachodz¹ przyczyny uzasadniaj¹ce rozwi¹zanie umowy
o pracê bez wypowiedzenia. W takim przypadku rozwi¹zanie
umowy mo¿e nast¹piæ tylko po wyra¿eniu na to zgody przez organizacjê zwi¹zkow¹.
Ochrona taka odnosi siê zarówno do zak³adowego sip, jak
i do inspektorów oddzia³owych (wydzia³owych) i grupowych.
Spo³eczny inspektor pracy objêty jest ochron¹ od chwili dokonania wyboru, natomiast jeœli wybrano pracownika, który jest
w okresie wypowiedzenia, skutkuje to koniecznoœci¹ cofniêcia
wypowiedzenia.
Rozwi¹zanie umowy o pracê przez pracodawcê bez wypowiedzenia mo¿e nast¹piæ:
1) z winy pracownika (art. 52 kp) w sytuacji:
– ciê¿kiego naruszenia przez pracownika podstawowych
obowi¹zków pracowniczych,
– pope³nienia przez pracownika w czasie trwania umowy
o pracê przestêpstwa, które uniemo¿liwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, je¿eli przestêpstwo
jest oczywiste lub zosta³o stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
– zawinionej przez pracownika utraty uprawnieñ koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
2) bez orzekania o jego winie (art. 53 kp):
a) je¿eli niezdolnoœæ pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
– d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce – gdy pracownik by³ zatrudniony
u danego pracodawcy krócej ni¿ 6 miesiêcy,
– d³u¿ej ni¿ ³¹czny okres pobierania z tego tytu³u wynagrodzenia i zasi³ku oraz pobierania œwiadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesi¹ce – gdy pracownik
by³ zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6
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miesiêcy lub je¿eli niezdolnoœæ do pracy zosta³a spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorob¹ zawodow¹,
b) w razie usprawiedliwionej nieobecnoœci pracownika
w pracy z innych przyczyn ni¿ wymienione w pkt 1),
trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c.
W ka¿dym z tych przypadków konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody statutowo w³aœciwego organu zak³adowej organizacji zwi¹zkowej. Je¿eli spo³eczny inspektor pracy jest cz³onkiem zwi¹zku zawodowego, to w³aœciwym do jego obrony bêdzie
ten zwi¹zek. W przypadku, kiedy spo³eczny inspektor pracy nie
jest cz³onkiem ¿adnego zwi¹zku zawodowego, przyjmuje siê zasadê, ¿e mo¿e on wskazaæ organizacjê zwi¹zkow¹ w³aœciw¹
do obrony jego praw.
Zgodnie z przepisem art. 411 § 1 kp w sytuacji og³oszenia
upad³oœci lub likwidacji pracodawcy nie stosuje siê przepisów
dotycz¹cych ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub
rozwi¹zaniem umowy o pracê. Zasada ta dotyczy równie¿ ochrony stosunku pracy spo³ecznych inspektorów pracy.
Je¿eli zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku spo³ecznego inspektora pracy – w czasie trwania kadencji oraz w okresie 1 roku po jej up³ywie – nie jest mo¿liwe w zwi¹zku z prowadzonymi zwolnieniami grupowymi, pracodawca mo¿e jedynie
wypowiedzieæ mu dotychczasowe warunki pracy i p³acy. Je¿eli
powoduje to obni¿enie wynagrodzenia, pracownikowi przys³uguje dodatek wyrównawczy do koñca okresu, w którym pracownik ten jest objêty szczególn¹ ochron¹ stosunku pracy (art. 5
ust. 5 pkt 5 oraz art. 5 ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników, Dz. U. nr 90,
poz. 844 z póŸn. zm.). Ochrona stosunku pracy sip przed zwolnieniem z przyczyn ekonomicznych dotycz¹cych pracodawcy
istnia³a równie¿ pocz¹wszy od 2 czerwca 1996 r. pod rz¹dami
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„starej” ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach
rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotycz¹cych pracowników.
Opisywane ograniczenia dotycz¹ tylko uprawnieñ pracodawcy. Je¿eli inicjatorem ustania stosunku pracy jest
sam pracownik, czyli spo³eczny inspektor pracy, wówczas
nie ma ¿adnych przeszkód do rozwi¹zania stosunku pracy,
np. na podstawie porozumienia stron lub wypowiedzenia
dokonanego przez pracownika.
Umowê o pracê, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o sip, mo¿na wypowiedzieæ równie¿ spo³ecznemu inspektorowi pracy, który
uzyska³ prawo do renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy.
Spo³eczny inspektor pracy jest równie¿ chroniony przed dokonaniem wypowiedzenia warunków pracy i p³acy na jego niekorzyœæ (art. 13 ust. 3 ustawy o sip) w okresie trwania mandatu
i 1 rok po jego wygaœniêciu, chyba ¿e wypowiedzenie sta³o siê
konieczne ze wzglêdu na:
 wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotycz¹cych
ogó³u pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej
ich grupy, do której pracownik nale¿y,
 stwierdzon¹ orzeczeniem lekarskim utratê zdolnoœci
do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinion¹ przez
pracownika utratê uprawnieñ koniecznych do jej wykonywania.
Bior¹c pod uwagê ca³okszta³t ochrony stosunku pracy spo³ecznych inspektorów pracy, uznaæ nale¿y, ¿e w obecnym stanie
prawnym jest ona wystarczaj¹ca, tym bardziej ¿e w praktyce bardzo rzadkie s¹ przypadki d¹¿enia pracodawców do ograniczania
roli spo³ecznej inspekcji pracy.
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5. Wspó³praca spo³ecznej inspekcji pracy
z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi
Zasady wspó³pracy spo³ecznych inspektorów pracy z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi okreœlone s¹ przede wszystkim
przepisami art. 23 ust. 1 oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 23 maja 1991
r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79,
poz. 854 z póŸn. zm.) oraz pomocniczo wytycznymi do dzia³alnoœci spo³ecznych inspektorów pracy stanowi¹cymi za³¹cznik
do uchwa³y Rady Pañstwa z 6 lipca 1983 r. (M. P. nr 23, poz. 128).
Przepisy ustawy o zwi¹zkach zawodowych i wytyczne
do dzia³alnoœci sip stanowi¹, ¿e spo³eczna inspekcja pracy jest
kierowana przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹. W sytuacji funkcjonowania na terenie zak³adu pracy kilku organizacji zwi¹zkowych, co ma miejsce czêsto, uprawnienia takie posiadaj¹ wszystkie zak³adowe organizacje zwi¹zkowe. Wymaga
to wypracowania przez organizacje zwi¹zkowe wspólnego stanowiska w tej sprawie, poniewa¿ spo³eczny inspektor pracy
jest reprezentantem ca³ej za³ogi.
Ustawa o zwi¹zkach zawodowych nie okreœla szczegó³owo
zasad wspó³pracy organizacji zwi¹zkowych z sip, natomiast
przytoczone wytyczne, które w obecnym stanie prawnym mog¹
byæ traktowane tylko jako zasada, nak³adaj¹ na spo³ecznego inspektora pracy obowi¹zek corocznego sporz¹dzania planu
pracy (dotyczy to zarówno zak³adowych, jak i oddzia³owych
i grupowych spo³ecznych inspektorów pracy). Plan zak³adowego sip powinien byæ zatwierdzony przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe, natomiast plany inspektorów oddzia³owych
i grupowych powinien zatwierdzaæ zak³adowy spo³eczny inspektor pracy.
W planach pracy spo³ecznych inspektorów pracy powinny
znaleŸæ siê nastêpuj¹ce zamierzenia:
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 czêstotliwoœæ kontroli spraw zwi¹zanych z realizacj¹ pra-







wa pracy (np. urlopów wypoczynkowych, pracy w nadgodzinach),
czêstotliwoœæ kontroli spraw zwi¹zanych z techniczn¹
ochron¹ pracy – bhp (np. wyposa¿enie w sprzêt ochrony
osobistej, badania lekarskie),
szkolenia podnosz¹ce wiedzê z zakresu bhp i prawa pracy,
udzia³ w pracach komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy,
inne, w zale¿noœci od specyfiki zak³adu pracy.

Realizacja spraw objêtych planem pracy nie wyczerpuje zakresu dzia³alnoœci sip; w codziennym ¿yciu zak³adu pracy zdarzaj¹ siê obowi¹zki nieprzewidziane w planie, a nale¿¹ce do zadañ sip, np. udzia³ w dochodzeniach powypadkowych, kontrole
interwencyjne itp.
Reasumuj¹c, zak³adowe organizacje zwi¹zkowe nie pe³ni¹
wobec spo³ecznej inspekcji pracy funkcji kierowniczej w œcis³ym znaczeniu tego okreœlenia. W dzia³alnoœci obydwu tych
spo³ecznych instytucji powinna dominowaæ zasada wspó³pracy w imiê dobra wszystkich pracowników zak³adu.

6. Wspó³praca spo³ecznej inspekcji pracy
z organami Pañstwowej Inspekcji Pracy
Prawid³owe wykonywanie zadañ spoczywaj¹cych na spo³ecznym inspektorze pracy wymaga szerokiej wiedzy z zakresu zarówno prawnej, jak i technicznej ochrony pracy. Przepisy zawarte w Rozdziale 4 (art. od 17 do 21) ustawy o sip stanowi¹, ¿e organy Pañstwowej Inspekcji Pracy, Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzêdu Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru
i kontroli warunków pracy s¹ zobowi¹zane do udzielania wszechstronnej pomocy spo³ecznym inspektorom pracy.
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Najszerszy zakres wspó³pracy wi¹¿e sip z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, która jest zobowi¹zana do:
 Udzielania spo³ecznym inspektorom pracy poradnictwa prawnego. W ka¿dym Okrêgowym Inspektoracie Pracy prowadzone jest bezp³atne poradnictwo prawne, z którego mog¹ korzystaæ równie¿ spo³eczni inspektorzy pracy. Adresy i telefony
okrêgowych inspektoratów pracy zamieszczone zosta³y w ostatniej czêœci niniejszego opracowania.
 Wydawania specjalistycznej prasy. Od wielu lat prowadzona jest aktywna dzia³alnoœæ na tym polu. Pod patronatem
G³ównego Inspektora Pracy wydawany jest miesiêcznik ilustrowany „Przyjaciel przy pracy”, poœwiêcony ochronie cz³owieka
w œrodowisku pracy, zalecany przez Radê Ochrony Pracy
przy Sejmie RP jako podstawowa lektura dla spo³ecznych inspektorów pracy wszystkich szczebli, cz³onków zak³adowych
komisji bezpieczeñstwa i higieny pracy, pracowników s³u¿by bhp
oraz pracodawców. Ponadto Naczelna Organizacja Techniczna wydaje miesiêcznik „Atest – ochrona pracy”, adresowany
do wszystkich osób zainteresowanych sprawami bezpieczeñstwa
pracy i prawa pracy, w tym cz³onków zwi¹zków zawodowych
i spo³ecznych inspektorów pracy. Czasopismo omawia bie¿¹ce
problemy technicznej i prawnej ochrony pracy.
 Udzielania pomocy w szkoleniach spo³ecznych inspektorów pracy. Programy szkolenia opracowane w G³ównym Inspektoracie Pracy bardzo czêsto s¹ podstaw¹ w szkoleniach organizowanych dla nowo wybranych sip i szkoleniach okresowych
(corocznych). Inspektorzy pracy PIP czêsto s¹ wyk³adowcami
na szkoleniach dla spo³ecznych inspektorów pracy.
 Kontrolowania wykonania zaleceñ i uwag spo³ecznych
inspektorów pracy. Inspektorzy pracy PIP w czasie kontroli powinni zainteresowaæ siê równie¿ dzia³alnoœci¹ sip, przede wszyst-
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kim realizacj¹ przez pracodawcê zaleceñ i uwag, tym bardziej ¿e
niewykonanie zalecenia sip jest wykroczeniem.
 Umo¿liwienia spo³ecznemu inspektorowi pracy uczestniczenia w kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy PIP.
 Przeprowadzenia kontroli zak³adu pracy na wniosek zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy w zakresie dotycz¹cym
mo¿liwych zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia pracowników. W praktyce
realizowany jest ka¿dy wniosek spo³ecznego inspektora pracy,
tak¿e dotycz¹cy zagadnieñ prawnej ochrony pracy. Wniosek taki
powinien byæ uzgodniony z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi. Je¿eli w toku kontroli inspektor pracy PIP stwierdzi naruszenia prawa bêd¹ce wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, jest zobowi¹zany wszcz¹æ postêpowanie karno-wykroczeniowe w stosunku do osoby odpowiedzialnej.
Zadaniem Pañstwowej Inspekcji jest równie¿ inicjowanie
przedsiêwziêæ propaguj¹cych ideê spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy oraz promowanie najbardziej aktywnych spo³ecznych inspektorów pracy. Organizowany corocznie konkurs
na „Najaktywniejszego Spo³ecznego Inspektora Pracy” cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem.

7. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie przepisów
ustawy o spo³ecznej inspekcji pracy
Przepisem reguluj¹cym odpowiedzialnoœæ za naruszenia przepisów ustawy o sip jest art. 22 tej¿e ustawy. W szczególnoœci odpowiedzialnoœæ za uniemo¿liwianie dzia³alnoœci spo³ecznego
inspektora pracy ponosi ka¿dy, kto przedsiêbierze dzia³ania
o takim charakterze w imieniu zak³adu pracy (pracodawcy)
oraz kto nie wykonuje zalecenia spo³ecznego inspektora pracy.
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Naruszenia takie s¹ wykroczeniem i podlegaj¹ karze grzywny od 20 do 2500 z³.
Postêpowanie karno-wykroczeniowe

 Organem w³aœciwym do wszczêcia postêpowania jest inspektor Pañstwowej Inspekcji Pracy.
 Inspektor pracy przeprowadza kontrolê zak³adu pracy
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek sip, a w przypadku stwierdzenia naruszeñ ustawy wszczyna postêpowanie karno-wykroczeniowe (lub podejmuje inne œrodki prawne, np. oddzia³ywanie wychowawcze).
 Skutkiem wszczêtego postêpowania mo¿e byæ:
– na³o¿enie mandatu karnego (za zgod¹ sprawcy) w wysokoœci do 1000 z³,
– skierowanie wniosku o ukaranie do s¹du grodzkiego (gdy
sprawca odmówi przyjêcia mandatu lub gdy rodzaj i zakres
wykroczenia jest bardzo powa¿ny).
 Na wymiar kary wp³ywaj¹: rodzaj winy (umyœlna, nieumyœlna), liczba wykroczeñ, spo³eczne niebezpieczeñstwo czynów, dotychczasowa karalnoœæ obwinionego, jego stan materialny,
zachowanie siê w toku postêpowania, usuniêcie nieprawid³owoœci,
zobowi¹zanie siê do przestrzegania prawa w przysz³oœci itd.
Koniecznoœæ stosowania kary grzywny za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy o sip ma miejsce rzadko. Nastawienie pracodawców do instytucji spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy
jest zasadniczo dobre i nie stwierdza siê ra¿¹cych naruszeñ prawa
w tym zakresie.

ANEKS
PRZYK£ADOWY REGULAMIN WYBORÓW SIP
Dzia³aj¹ce w przedsiêbiorstwie .................................... zak³adowe
organizacje zwi¹zkowe:
– Komisja Zak³adowa NSZZ ...............................
– Komisja Zak³adowa NSZZ ...............................
ustali³y nastêpuj¹ce zasady przeprowadzenia wyborów zak³adowego spo³ecznego inspektora pracy:
Pkt 1
Spo³eczna inspekcja pracy funkcjonuje w formie zak³adowego
spo³ecznego inspektora pracy (zsip), nie przewiduje siê tworzenia
innych struktur sip.
Pkt 2
Bierne prawo wyborcze przys³uguje ka¿demu pracownikowi zak³adu bez wzglêdu na rodzaj zawartej umowy o pracê, który posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy w bran¿y, do której zak³ad
nale¿y, i co najmniej dwuletni sta¿ pracy w zak³adzie pracy. Kandydat na zsip nie mo¿e zajmowaæ stanowiska kierownika zak³adu
pracy lub stanowiska kierowniczego bezpoœrednio podleg³ego
kierownikowi zak³adu pracy.
Stanowisko zsip mo¿e zajmowaæ pracownik niebêd¹cy cz³onkiem
¿adnej dzia³aj¹cej w zak³adzie pracy zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej (zoz).
Pkt 3
Czynne prawo wyborcze przys³uguje ka¿demu pracownikowi zak³adu bez wzglêdu na rodzaj zawartej umowy o pracê oraz bez
wzglêdu na sta¿ pracy w zak³adzie.
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Pkt 4
Wyborów zsip dokonuj¹ wszyscy pracownicy zak³adu podczas
walnego zgromadzenia pracowników. Wybory przeprowadzane s¹
w drodze g³osowania jawnego. Wybór zsip nastêpuje po uzyskaniu przez jednego z kandydatów zwyk³ej wiêkszoœci g³osów.
Pkt 5
Kandydatury na zsip mog¹ byæ zg³aszane przez poszczególnych
pracowników lub przez grupy pracowników do zoz do chwili rozpoczêcia g³osowania, zg³oszony kandydat powinien wyraziæ
(w formie pisemnej) zgodê na kandydowanie.
Pkt 6
Pracownicy zak³adu w terminie dwóch tygodni poprzedzaj¹cych walne zebranie zostan¹ poinformowani w sposób przyjêty
w zak³adzie pracy o planowanych wyborach zsip oraz o prawach, obowi¹zkach i zasadach funkcjonowania spo³ecznej inspekcji pracy.
Pkt 7
Walnemu Zgromadzeniu Pracowników przewodniczy Prezydium
sk³adaj¹ce siê z czterech pracowników delegowanych przez zoz
(po dwie osoby z ka¿dego zwi¹zku).
Prezydium Zgromadzenia wybiera spoœród siebie Przewodnicz¹cego, Komisjê Skrutacyjn¹ (dwie osoby) oraz Sekretarza Zgromadzenia, który sporz¹dza protokó³ z wyborów zsip. Prezydium
ustala porz¹dek dzienny Zgromadzenia, podaj¹c go do wiadomoœci pracowników na 7 dni przed planowan¹ dat¹ wyborów.
Pkt 8
Kadencja zsip trwa cztery lata. Nie wprowadza siê ograniczenia w przypadku kandydowania na kolejne kadencje.
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Pkt 9
Pracodawca (lub osoba go reprezentuj¹ca) zaproszony zostanie do udzia³u w Walnym Zgromadzeniu Pracowników, jednoczeœnie w porz¹dku dziennym Zgromadzenia przewidziane zostanie
wyst¹pienie pracodawcy informuj¹ce o stanie aktualnym bhp i zamierzonych dzia³aniach w tym zakresie.
Pkt 10
Wybory przeprowadzone zostan¹ w dniu ......................................
o godzinie ............... na terenie zak³adu pracy (w pomieszczeniu
sto³ówki).
Pkt 11
Wszelkie sporne kwestie wyjaœniane bêd¹ przez zoz w drodze negocjacji.
Pkt 12
W pozosta³ych sprawach zastosowanie maj¹ przepisy ustawy
o sip.

Gdañsk, dnia ..................
Zatwierdzam:
Za KZ NSZZ .................

Za KZ NSZZ .................
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......................................
......................................

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Nr 5
G³ównego Inspektora Pracy
z dnia 15 lipca 1983 r. (poz. 30)

(pe³na nazwa zak³adu pracy)

ZAK£ADOWA KSIÊGA ZALECEÑ I UWAG
ZAK£ADOWEGO SPO£ECZNEGO INSPEKTORA PRACY
Data za³o¿enia ksiêgi ................................
Zak³adowy spo³eczny inspektor pracy
..............................................................
(imiê i nazwisko)

ZALECENIE NR .............
UWAGA* NR ...................
Dla Kierownika zak³adu .......................................
(imiê i nazwisko)
TREŒÆ
ZALECENIA / UWAGI*
W treœci zalecenia / uwagi naLp. le¿y podaæ miejsce, rodzaj
oraz termin wykonania. Data,
podpis oraz pieczêæ zak³adowego sip.
1

2

* niepotrzebne skreœliæ

Data, podpis i pieczêæ
kierownika zak³adu potwierdzaj¹ca dorêczenie
zalecenia / uwagi oraz informacja o podjêtych decyzjach w sprawie.

Adnotacje zak³adowego sip lub innego organu kontroli o wykonaniu zalecenia lub
o rozpatrzeniu uwagi.

3

4
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Podstawa prawna:
„zalecenia”
Na podstawie ustaleñ w³asnych oddzia³owego (wydzia³owego) lub grupowego spo³ecznego inspektora pracy zak³adowy spo³eczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zak³adu pracy, w
formie pisemnej, zalecenia usuniêcia w okreœlonym terminie
stwierdzonych uchybieñ.
W razie bezpoœredniego zagro¿enia mog¹cego spowodowaæ
wypadek przy pracy zak³adowy spo³eczny inspektor pracy wystêpuje do kierownika zak³adu pracy o natychmiastowe usuniêcie
tego zagro¿enia, a w przypadku niepodjêcia odpowiednich dzia³añ wydaje, w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urz¹dzenia technicznego lub okreœlonych robót, równoczeœnie zawiadamiaj¹c o tym zak³adowe organizacje zwi¹zkowe
(art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o spo³ecznej inspekcji pracy, Dz. U. nr 35, poz. 163).
z

„uwagi”
W razie stwierdzenia, ¿e nie s¹ przestrzegane przepisy, spo³eczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zak³adu pracy
oraz oddzia³u (wydzia³u), jednoczeœnie czyni¹c stosowny zapis w
ksiêdze (art. 9 ust. 1 cyt. wy¿ej ustawy).
z

Pouczenie:
Kierownik zak³adu pracy mo¿e wnieœæ sprzeciw od zalecenia
do inspektora pracy Pañstwowej Inspekcji Pracy w ......................
.........................................................................................................
(adres siedziby inspektora pracy)

Sprzeciw od zalecenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy o spo³ecznej inspekcji pracy wnosi siê w terminie 7 dni od
dnia dorêczenia zalecenia, a od zalecenia wydanego w sprawie

Zak³adowa ksiêga zaleceñ i uwag zak³adowego sip
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wstrzymania pracy danego urz¹dzenia technicznego lub okreœlonych robót wnosi siê niezw³ocznie.
Niewykonanie zalecenia, od którego nie wniesiono sprzeciwu,
podlega karze grzywny od 20 do 2500 z³otych
Uwaga:
Niniejsza ksiêga zaleceñ i uwag przechowywana jest w ...........
.........................................................................................................
(miejsce ustala kierownik zak³adu pracy)

Ksiêgê udostêpnia siê do wgl¹du zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej, organom samorz¹du za³ogi, organom Pañstwowej
Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy. Zapisy w ksiêdze maj¹ moc dokumentów urzêdowych
w postêpowaniu przed organami pañstwowymi.
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......................................................
......................................................
(pe³na nazwa zak³adu pracy lub pieczêæ)

Za³¹cznik nr 2
do Zarz¹dzenia Nr 5
G³ównego Inspektora Pracy
z dnia 15 lipca 1983 r. (poz. 30)

Oddzia³ (wydzia³) ........................
(pe³na nazwa)

ODDZIA£OWA (WYDZIA£OWA) KSIÊGA UWAG
SPO£ECZNEGO INSPEKTORA PRACY
Data za³o¿enia ksiêgi ................................
TREŒÆ UWAGI
W treœci uwagi nale¿y podaæ
miejsce, rodzaj stwierdzonego
Lp. uchybienia oraz termin jego
usuniêcia, imiê i nazwisko spo³ecznego inspektora pracy, datê
i podpis.
1

2

Czytelny podpis kierownika i data oraz
treœæ decyzji w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci.

Adnotacje spo³ecznego
inspektora pracy lub
innego organu kontroli
o wykorzystaniu uwagi
przez kierownika.

3

4

Oddzia³owa (wydzia³owa) ksiêga uwag sip
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Podstawa prawna zg³aszanych uwag:
W razie stwierdzenia, ¿e nie s¹ przestrzegane przepisy, spo³eczny inspektor pracy informuje o tym kierownika oddzia³u, jednoczeœnie czyni¹c stosowny zapis w ksiêdze uwag (art. 9 ustawy
z 24 czerwca 1983 r. o spo³ecznej inspekcji pracy Dz. U. nr 35,
poz.163).
Uwaga:
Niniejsza ksiêga przechowywana jest w ...................................
.........................................................................................................
(miejsce ustala kierownik zak³adu pracy)

Ksiêgê udostêpnia siê do wgl¹du: zak³adowym organizacjom
zwi¹zkowym, organom samorz¹du za³ogi, organom Pañstwowej
Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy (art. 12 ust. 2 cyt. ustawy).
Uprawnionymi do wpisywania uwag s¹: grupowy spo³eczny
inspektor pracy, oddzia³owy spo³eczny inspektor pracy oraz zak³adowy spo³eczny inspektor pracy. Uwagi kierowane s¹ zawsze
do kierownika oddzia³u (wydzia³u), na terenie którego stwierdzone zosta³y nieprawid³owoœci. Zapisy w tej ksiêdze maj¹ moc dokumentów urzêdowych w postêpowaniu przed organami pañstwowymi (art. 12 ust. 3 cyt. ustawy).
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
DLA NOWO WYBRANYCH
SPO£ECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie niezbêdnych wiadomoœci z
zakresu prawnej ochrony pracy, technicznej ochrony pracy oraz
praw i obowi¹zków sip dla nowo wybranych spo³ecznych inspektorów pracy.
Zakres szkolenia powinien obejmowaæ w szczególnoœci zagadnienia :
 kszta³towania bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy,
 przestrzegania uprawnieñ pracowniczych,
 dzia³alnoœci spo³ecznych inspektorów pracy.
 zagro¿eñ wystêpuj¹cych w zak³adach pracy, w których
pracuj¹ szkoleni sip.
2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nowo wybranych spo³ecznych inspektorów pracy. Dotyczy zak³adowych spo³ecznych inspektorów pracy, oddzia³owych (wydzia³owych) oraz grupowych
spo³ecznych inspektorów pracy. Jest prowadzone na pocz¹tku
ka¿dej kadencji sip.
3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byæ zorganizowane w formie seminarium
z ca³kowitym oderwaniem od pracy na podstawie opracowanego
programu szkolenia. W toku szkolenia wskazane jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, filmów wideo, foliogramów, rzutników pisma ... (inne)
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Uczestnicy szkolenia przed jego rozpoczêciem powinni otrzymaæ komplet materia³ów w postaci co najmniej ramowego programu szkolenia oraz publikacji podstawowych aktów prawnych
(kodeks pracy, przepisy bhp, przepisy bran¿owe).
Szkolenie koñczy siê egzaminem testowym. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymuj¹ stosowne zaœwiadczenie.
Prowadz¹cymi szkolenie powinny byæ osoby posiadaj¹ce szerok¹ wiedzê z zakresu zagadnieñ bran¿owych technicznego bezpieczeñstwa pracy, przepisów prawa pracy, problemów funkcjonowania spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy. Ponadto
prowadz¹cy szkolenie powinni wykazywaæ siê stosownymi umiejêtnoœciami dydaktycznymi.
4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin

1

2

3

1.

System nadzoru nad warunkami pracy
w RP

1

2. Zagadnienia prawnej ochrony pracy,
w szczególnoœci:
z nawi¹zanie i rozwi¹zanie umowy
o pracê,
z umowy o pracê a umowy cywilno-prawne,
z wynagrodzenie za pracê,
z czas pracy,

6
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1

2
z
z
z
z

3

urlopy wypoczynkowe,
ochrona pracy kobiet i m³odocianych,
wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
przepisy wykonawcze do Kodeksu
pracy.

3. Zagadnienia technicznej ochrony pracy,
w szczególnoœci:
z oœwietlenie,
z ha³as,
z mikroklimat,
z badania lekarskie,
z szkolenia bhp,
z substancje chemiczne,
z odzie¿ ochronna i robocza oraz sprzêt
ochrony osobistej,
z magazynowanie i transport wewn¹trzzak³adowy,
z bhp przy procesach technologicznych
(w zale¿noœci od bran¿y).

7

4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
w szczególnoœci:
z definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
z dochodzenie powypadkowe oraz
udzia³ sip w tym dochodzeniu,
z œwiadczenia przys³uguj¹ce z tytu³u
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.

3
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1

2

3

5. Zagadnienia funkcjonowania sip,
w szczególnoœci:
z
z
z

z
z

podstawy prawne funkcjonowania sip,
prawa i obowi¹zki sip,
udzia³ sip w komisji bezpieczeñstwa
i higieny pracy,
formu³owanie zaleceñ i uwag sip,
wspó³praca sip z PIP.

4

6. Zagadnienia wspó³pracy zwi¹zków zawodowych ze spo³ecznymi inspektorami pracy.

1

7. Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy.

1

8. Podstawowe zagadnienia higieny pracy.

1

Razem

24
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO
DLA SPO£ECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupe³nienie wiedzy niezbêdnej do pe³nienia funkcji spo³ecznego inspektora pracy, ze
szczególnym uwzglêdnieniem:
 zmian w przepisach prawa pracy,
 zagro¿eñ wystêpuj¹cych w danej bran¿y,
 pe³nego wykorzystania uprawnieñ spo³ecznej inspekcji
pracy,
 zmian w przepisach technicznej ochrony pracy.
2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla spo³ecznych inspektorów pracy (zak³adowych, oddzia³owych i grupowych) pe³ni¹cych swoje
kadencje, którzy przeszli szkolenie podstawowe dla sip. Szkolenie
powinno byæ prowadzone raz do roku.
3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byæ zorganizowane w formie seminarium
z ca³kowitym oderwaniem od pracy na podstawie opracowanego
programu szkolenia.
W toku szkolenia wskazane jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, filmów wideo, foliogramów, rzutników pisma ... (inne)
Uczestnicy szkolenia przed jego rozpoczêciem powinni otrzymaæ komplet materia³ów w postaci ramowego programu szkolenia, publikacji bran¿owych, znowelizowanych przepisów bhp
i prawa pracy.
Szkolenie koñczy egzamin testowy, po jego zdaniu uczestnicy
otrzymuj¹ stosowne zaœwiadczenia.
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Prowadz¹cymi szkolenie powinny byæ osoby posiadaj¹ce rozleg³¹ wiedzê z zakresu prawa pracy, technicznej ochrony pracy
oraz funkcjonowania spo³ecznego nadzoru nad warunkami pracy.
Osoby prowadz¹ce szkolenie powinny posiadaæ praktykê w
prowadzeniu tego rodzaju zajêæ oraz niezbêdne umiejêtnoœci dydaktyczne.
4. Ramowy program szkolenia

Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin

1

2

3

1.

Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian w przepisach
kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych.

5

2.

Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze
szczególnym uwzglêdnieniem specyfiki bran¿y,
z której dzia³aj¹ spo³eczni inspektorzy pracy.

6

3.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dochodzenie powypadkowe.

2

4.

Zasady udzielania i organizacja pierwszej
pomocy

1

5.

Metodyka kontroli zagadnieñ technicznej
i prawnej ochrony pracy.

1

6.

Organy pañstwowej kontroli nad warunkami
pracy.

1

Razem

16
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