
Newsletter projektu Godna praca to bezpieczna praca                 Nr 3 / sierpień 2020 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu 
 „Dialog społeczny – godna  praca”

Społeczni inspektorzy pracy są tam, 
gdzie są związki zawodowe

Wspólnie działamy na rzecz „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

– Czym zajmują się spo-
łeczni inspektorzy? 

– Sprawami mający-
mi na celu zapewnienie 
przez zakłady pracy bez-
piecznych i higienicz-
nych warunków pracy 
oraz ochronę uprawnień 
pracowniczych. Mogą 
również sprawdzać, po 
otrzymaniu zgody pra-
cownika, w jaki sposób 
pracownicy są wynagra-
dzani. To podstawowe 
uprawnienia inspekto-
rów, którzy oprócz tego 
mogą także dokonywać 

O społecznych inspektorach pracy rozmawiamy  
ze Stefanem Gawrońskim z Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”.

nia niedociągnięcia. Je-
śli przedsiębiorstwo nie 
wywiąże się z tego, może 
zostać ukarane przez 
Państwową Inspekcję 
Pracy. Oczywiście praco-
dawca ma prawo odwo-
łać się od nałożonej kary. 

– Od czego zależy czy 
w zakładzie pracy jest 
społeczny inspektor? 

– Od tego, czy działają 
tam związki zawodowe. 
Tylko w tych zakładach, 
w których są, może po-
wstać społeczna inspek-
cja pracy. To związki 
organizują wybory in-
spektorów oraz kierują 
ich pracą. Każdy zakłado-
wy SIP jest zobowiązany 
do przygotowywania 
dla związków rocznych 
planów pracy, udostęp-
niania ich do wglądu 
i zatwierdzania bądź 
wprowadzenia zmian. 

wpisów w księdze zale-
ceń i wniosków - gdy są 
zgłoszenia od pracowni-
ków lub inspektor sam to 
stwierdzi w sprawie dzia-
łań niezgodnych z prze-
pisami, a pracodawca nie 
chce usunąć tych niedo-
ciągnięć. 

– Czy takie wpisy zda-
rzają się często czy spo-
radycznie? 

– Niektórzy inspekto-
rzy informują nas, że wy-
starczy zasygnalizować 
problem, porozmawiać 
z pracodawcą i, jeśli nie 
jest to zbyt kosztowne, 
sprawa jest rozwiązywa-
na. Ale gdy SIP rozmawia 
z pracodawcą i nie przy-
nosi to efektów, a może 
wystąpić zagrożenie ży-
cia i zdrowia pracowni-
ków następuje wpis do 
księgi razem ze wskaza-
niem terminu naprawie-

– Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” na bieżą-
co szkoli społecznych 
inspektorów. Jak czę-
sto odbywają się takie 
szkolenia?

– W przypadku nowo 
wybranych SIP-ów orga-
nizujemy czterodniowe 
szkolenie po zebraniu 
się grupy osób. Dla osób, 
które już są społecznymi 
inspektorami spotkania 
szkoleniowe odbywają się 
co miesiąc w okresie od 
października do czerw-
ca. Zapraszamy wówczas 
inspektorów z PIP, przed-
stawicieli ZUS, straży 
pożarnej, sanepidu, czy 
np. urzędu dozoru tech-
nicznego albo inspekcji 
ochrony środowiska. Są 
to instytucje, których za-
kres działań jest związany 
z tym, co się dzieje w za-
kładach pracy.

(TM) 

Polub nas na facebooku
https://www.facebook.com/ 
godna.bezpieczna.praca

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
https://solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca/
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Historia: Państwowa 
Inspekcja Pracy ma już 
ponad 100 lat

13 stycznia 1919 roku 
wszedł w życie tymcza-
sowy dekret Naczel-
nika Państwa Józefa 
Piłsudskiego o urzą-
dzeniu i działalności 
inspekcji pracy.

W art. 1 określo-
no, że inspekcja pracy 
nadzoruje należyte sto-
sowanie przepisów prawa 
o ochronie pracy we wszystkich 
dziedzinach pracy najemnej, zapewniając pracownikom 
korzyści, przyznane im przez obowiązujące socjalno-po-
lityczne prawodawstwo.

W dalszych artykułach określono, że inspekcja po-
zostaje pod zarządem Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej, a także ustanowiono organy inspekcji 
pracy: głównego inspektora pracy, inspektorów pra-
cy (okręgowych i obwodowych) oraz kolegialne or-
gany inspekcji pracy. 

Określono wymogi, jakie muszą spełniać inspekto-
rzy:  Na stanowiska inspektorów pracy mogą być miano-
wane osoby bez różnicy płci z wyższem, a przedewszyst-
kiem wyższem technicznem wykształceniem i praktyką 
oraz należytą znajomością nauk społeczno-prawnych 
(…) po zdaniu egzaminów. W dalszych artykułach czy-
tamy, że przy inspektorach są czynni, jak to wówczas 
określono, mężowie zaufania robotników. 

Dekret szczegółowo określił zadania i kompetencje 
inspektorów pracy, w tym możliwość wstępu o każdej 
porze, zarówno w dzień jak i w nocy do wszelkich prze-
znaczonych dla robotników urządzeń fabrycznych. 

Dekret został uchylony w roku 1927 i wówczas na 
mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
o inspekcji pracy wprowadzono nowe przepisy, które 
z kolei obowiązywały aż do 1954 roku. 
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Norwegowie 
najbardziej zadowoleni 
z warunków pracy

Jak bardzo jesteś zadowolony z warunków pracy 
w swojej głównej pracy zarobkowej? (w proc.)
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BHP w liczbach
 60 proc. wypadków w pracy spowodowanych jest 

nieprawidłowym zachowaniem pracownika.
 83 205 osób zgłoszono w 2019 roku jako poszkodo-

wanych w wypadkach przy pracy, było to o 1,3 pro-
cent mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku przez OSH 
Barometr wynika, że aż 94 proc. mieszkańców Norwegii 
była zadowolona z warunków, w których pracują, w tym 
„bardzo zadowolonych” było 44 proc., a „zadowolonych” 
50 proc. Tych, którzy byli „niezbyt zadowoleni” z warun-
ków pracy było tylko 5 proc., a „w ogóle niezadowolo-
nych” 1 proc. To najlepsze wyniki w Europie. W Polsce 
osób „bardzo zadowolonych” z warunków pracy było 21 
proc., „zadowolonych” było 66 proc., „niezbyt zadowolo-
nych” 11 proc., a „w ogóle niezadowolonych” 2 proc. 

CYTAT MIESIĄCA
Nie pozwól, aby jeden zły dzień zrujnował pozo-
stałe 365. Bądź bezpieczny w pracy.


