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Związki zawodowe

Art. 23. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych 

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad 

przestrzeganiem prawa pracy oraz 

uczestniczą, na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami, w nadzorze nad 

przestrzeganiem przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy.



Związki zawodowe

Art. 26. Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej 

należy w szczególności:

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w 

zakładzie pracy przepisów prawa pracy, 

a w szczególności przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji 

pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy.



Obowiązek konsultacji

Przepis art. 237 11a KP nakłada na 

pracodawcę obowiązek konsultacji z 

pracownikami lub ich przedstawicielami 

wszystkich działań związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ostateczną decyzję w kwestiach bhp 

podejmuje pracodawca.



Społeczna inspekcja pracy

Zgodnie z art. 185 § 1 Kodeksu pracy
Społeczną kontrolę przestrzegania
prawa pracy, w tym przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy,
sprawuje społeczna inspekcja pracy.



Społeczna inspekcja pracy

 Społeczna Inspekcja Pracy powołana została
przez II Kongres Związków Zawodowych
w czerwcu 1949 roku, jako służba społeczna,
powoływana i pełniona przez samych
pracowników, w celu wzmożenia kontroli nad
przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz
w celu podniesienia stanu bhp, jak również
wzmocnienia bezpośrednio w zakładach pracy
walki z chorobami zawodowymi.



Społeczna inspekcja pracy

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. 

o społecznej inspekcji pracy. 



Szwecja

W każdym miejscu pracy, w 
którym jest stale zatrudnionych 5 
lub więcej osób, przynajmniej 
jeden pracownik spośród nich 
ma być pełnomocnikiem ds. bhp. 
Każdy pełnomocnik powinien 
posiadać swojego zastępcę. 



Norwegia

W zakładach zatrudniających co najmniej 

10 osób, pracownicy wybierają spośród 

siebie rzecznika do spraw 

bezpieczeństwa pracy. Rzecznik dba o 

interesy pracowników w sprawach 

związanych ze środowiskiem pracy i 

kontroluje, czy pracodawca przestrzega 

przepisów Kodeksu Pracy 

(Arbeidsmiljřloven).

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/pracodawca/


Społeczni inspektorzy pracy mają 
prawo:

 1) kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń 

technicznych i sanitarnych oraz procesy 

technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 2) kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, 

w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów 

pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z 

rodzicielstwem, młodocianych i osób 

niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, 

świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, 



Społeczni inspektorzy pracy mają 
prawo:

 3) brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa 

pracy, 

 4) brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania 

wypadków przy pracy, zachorowań na choroby 

zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami 

środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez 

zakłady pracy właściwych środków 

zapobiegawczych, 



Uprawnienia i zasady postępowania 
społecznych inspektorów pracy

 Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w 

każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń 

zakładu pracy dla wykonywania zadań.

 Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od 

kierownika zakładu pracy oraz oddziału 

(wydziału) i od pracowników informacji oraz 

okazania dokumentów w sprawach 

wchodzących w zakres jego działania.



Uprawnienia i zasady postępowania 
społecznych inspektorów pracy

 W przypadku gdy zachowanie pracownika na 

stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną 

znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz nieumiejętność 

wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla 

siebie lub innych pracowników, społeczny 

inspektor pracy zwraca się do kierownika 

właściwej komórki organizacyjnej o czasowe 

odsunięcie pracownika od tej pracy i 

zapoznanie go z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy



Uprawnienia i zasady postępowania 
społecznych inspektorów pracy

 Na podstawie ustaleń własnych, 

oddziałowego (wydziałowego) lub 

grupowego społecznego inspektora 

pracy zakładowy społeczny inspektor 

pracy wydaje kierownikowi zakładu 

pracy, w formie pisemnej, zalecenie 

usunięcia w określonym terminie 

stwierdzonych uchybień.



Uprawnienia i zasady postępowania 
społecznych inspektorów pracy

 W razie bezpośredniego zagrożenia 

mogącego spowodować wypadek przy pracy, 

zakładowy społeczny inspektor pracy 

występuje do kierownika zakładu pracy o 

natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, 

a w wypadku niepodjęcia odpowiednich 

działań wydaje, w formie pisemnej, zalecenie 

wstrzymania pracy danego urządzenia 

technicznego lub określonych robót, 

zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe 

organizacje związkowe. 



Uprawnienia i zasady postępowania 
społecznych inspektorów pracy

 Kierownik zakładu pracy może wnieść 

sprzeciw od zalecenia zakładowego 

społecznego inspektora pracy do 

właściwego inspektora pracy

Państwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw 

od zalecenia, o którym mowa w ust. 1, 

wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia zalecenia, a od zalecenia, o 

którym mowa w ust. 2 - niezwłocznie. 



Poniższe informacje pochodzą z Komunikatu „Związki 

zawodowe w Polsce” sporządzonego w listopadzie 2021 r.

przez  Centrum Badania Opinii Społecznej

 Członkostwo w związkach zawodowych 

deklaruje blisko sześciu na stu Polaków 

(5,5%), co stanowi mniej więcej jedną 

dziesiątą pracowników najemnych 

(10,5%).



Poniższe informacje pochodzą z Komunikatu „Związki 

zawodowe w Polsce” sporządzonego w listopadzie 2021 r.

przez  Centrum Badania Opinii Społecznej

 W roku 1991 członkostwo w związkach 

zawodowych deklarował co piąty dorosły 

Polak. W ciągu kilku kolejnych lat liczba 

ta zmniejszyła się prawie o połowę. 

 W latach 2001–2010 odsetek osób 

należących do tego typu organizacji nie 

przekraczał 9%, a w ubiegłej dekadzie –

6% ogółu społeczeństwa.



Pracodawcy

 BĄDŹCIE ODPOWIEDZIALNI 

I OTWARCI



Społeczni Inspektorzy Pracy

BĄDŹCIE ODWAŻNI I ROZWAŻNI


