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

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

Ruszają szkolenia

Wypełnij ankietę
Ankieta dotycząca warunków 

pracy została opracowana w ra-
mach projektu „Godna praca to 
bezpieczna praca”. 

Ankieta jest anonimowa. Zapra-
szamy do podzielenia się z nami 
Państwa wiedzą oraz przemyśle-
niami nt. bezpieczeństwa i higieny 
pracy w Państwa zakładzie pracy. 
Dostęp do ankiety...>>

– Trwający od roku  projekt „God-
na praca to bezpieczna praca” po-
święcony tematyce BHP, a przede 
wszystkim społecznej inspekcji 
pracy, wchodzi obecnie w nowy 
etap, czyli szkolenia. Do kogo te 
szkolenia są skierowane?

– Szkolenia kierujemy do przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność”, przede 
wszystkim do społecznych inspek-
torów pracy, a także kandydatów na 
tę funkcje. W szkoleniu mogą wziąć 
udział, przewodniczący komisji za-
kładowych tam, gdzie nie został wy-
brany bądź nie funkcjonuje społecz-
na inspekcja pracy. Warto, aby osoby 
decyzyjne, które są przygotowane do 
negocjowania warunków zatrudnie-
nia, poprawę warunków pracy były 
wyposażone w wiedzę dotyczącą 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

– Czego te szkolenia będą doty-
czyć? I kiedy się one rozpoczną? 

– Szkolenia będą prowadzone 
przez inspektorów Okręgowej Inspek-
cji Pracy w Gdańsku. Planujemy szko-
lenia trzydniowe, z których pierwszy 
dotyczył będzie społecznej inspekcji 
pracy, drugi dzień będzie poświęco-
ny prawu pracy, a trzeci  – bezpie-
czeństwu i higienie pracy. Szkolenia 
chcemy rozpocząć jak najszybciej, 
prawdopodobnie pierwsza grupa 
związkowców będzie mogła skorzy-
stać z naszej ofert już  w grudniu. 

– Czy jest zainteresowanie tego 
typu szkoleniami?

– Jest duże zainteresowanie. Jak 
tylko wszystkie komisje zakładowe 
otrzymały informacje o szkoleniach, 
to w ciągu kilku dni zgłosiło się kilka-
dziesiąt osób. My zamierzamy prze-
szkolić 150 osób, więc jeśli jeszcze 
ktoś jest zainteresowny naszą ofertą 
to prosimy o kontakt.

 O szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna 
praca” rozmawiamy z Jagną Łobodzińską kierownik Działu Programów Euro-
pejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Osoby zainteresowane wzięciem 
udziału w szkoleniach prosimy 
o nadesłanie zgłoszenia na adres: 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. 
Informacje można uzyskać u Jagny 
Łobodzińskiej, kierownik Działu 
Programów Europejskich Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
pod numerem 58 308 43 37.

Więcej umów  
na czas nieokreślony

O 800 tysięcy, w porównaniu z okre-
sem sprzed pandemii wzrosła, liczba 
osób zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę na czas nieokreślony –  
wynika z danych GUS. Według szacun-
ków Eurostatu, w Polsce w 2020 roku 
wskaźnik osób posiadających umowy 
terminowe wynosił 14,4 proc. W 2016 
roku na podstawie takich umów praco-
wało 21,6 proc. Polaków. W 2007 roku, 
ok. 30 proc. Unijna średnia to 10,5 proc.

Mniej pracowaliśmy  
przez pandemię

W wyniku pandemii w 2020 r. o 8,9 
proc spadła liczba przepracowanych 
godzin pracy na całym świecie – wynika 
z danych Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. „Polska znalazła się na pierwszym 
miejscu w UE i drugim na świecie w pro-
gnozach Międzynarodowej Organizacji 
Pracy pod względem skali odbudowy 
rynku pracy w okresie kryzysu COVID–
–19. W 2020 r. spadek liczby przepra-
cowanych godzin wyniósł w naszym 
kraju 2,1 proc. i był najniższy w całej UE i 
trzeci najniższy w skali globu” – wskazał 
zastępca dyrektora Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego Andrzej Kubisiak.
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Zadbaj o swój kręgosłup 

ABC SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY

Każdy, kto przestaje się uczyć 
jest stary, bez względu na to, czy 
ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje 

naukę pozostaje młody. 

Henry Ford

facebook.com/godna.bezpieczna.praca   

instagram.com/godnabezpiecznapraca

POLUB NAS

Wybory społecznego inpsektora pracy

„

”

Prawo  
pracy  
w skrócie

Rozwiązanie umowy 
o pracę może nastąpić:
 na mocy porozumienia stron,
 za wypowiedzeniem, 
 bez wypowiedzenia: przez praco-

dawcę bez winy pracownika, przez 
pracodawcę z winy pracownika,  
przez pracownika,

 z upływem czasu na jaki była za-
warta.

Okresy wypowiedzenia
Umowa na okres próbny:
 3 dni robocze, jeżeli okres próbny 

nie przekracza 2 tyg.,
 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest 

dłuższy niż 2 tygodnie,
 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wy-

nosi 3 miesiące.
Umowa na czas określony  
lub nieokreślony

Okres wypowiedzenia jest uzależ-
niony od okresu zatrudnienia u dane-
go pracodawcy i wynosi:
 2 tygodnie, jeżeli pracownik był za-

trudniony krócej niż 6 miesięcy,
 1 miesiąc, jeżeli pracownik był za-

trudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3 miesiące, jeżeli pracownik był za-

trudniony co najmniej 3 lata. 

Organizatorem wyborów społecz-
nych inspektorów pracy są wyłącznie 
zakładowe organizacje związkowe, 
które maja obowiązek opracowania i 
uchwalenia regulaminu wyborów SIP.

Społecznego inspektora pracy po-
wołuje się na okres 4 lat.

Czynne prawo wyborcze, a więc 
prawo do wybierania SIP, posiadają 
wszyscy pracownicy zakładu.

Społecznym inspektorem pracy 
może być pracownik danego zakładu, 
który jest członkiem związku zawo-
dowego i nie zajmuje stanowiska kie-
rowniczego. Zakładowe organizacje 

związkowe mogą postanowić, że spo-
łecznym inspektorem pracy może być 
również pracownik zakładu nie będą-
cy członkiem związku zawodowego.

Wybory bezpośrednie społeczne-
go inspektora pracy, czyli na zebraniu  
z udziałem wszystkich pracowników, 
odbywają się w zakładach lub wydzia-
łach liczących do 300 pracowników. 

Wybory pośrednie – w zakładach 
lub oddziałach liczących powyżej 300 
pracowników –  zakładowego SIP wy-
biera zebranie oddziałowych i grupo-
wych SIP, oddziałowego SIP wybiera 
zebranie grupowych SIP.

Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
prowadzi ogólnoeuropejską kam-
panię (2020–2022), której celem jest 
upowszechnianie wiedzy na temat 
zaburzeń układu mięśniowo-szkiele-
towego związanych z pracą. 

Co można zrobić w miejscu pracy, 
aby zadbać o kręgosłup pracownika.
1. Unikanie ryzyka, np. poprzez zauto-

matyzowanie czynności związanych 
z podnoszeniem i transportem.

2.  Zwalczanie ryzyka u źródła, np. po-
przez zmniejszenie wysokości, na 
którą należy podnosić ładunki.

3.  Dostosowanie pracy do pracowni-
ka, np. poprzez zaprojektowanie 
miejsca pracy w taki sposób, aby za-
pewnić pracownikom wystarczającą 
ilość miejsca do przyjęcia prawidło-
wej postawy; wybór regulowanych 
krzeseł i biurek, umożliwienie zmia-
ny sposobu wykonywania zadań; 
możliwość robienia przerw.

4.  Dostosowanie się do postępu 
technologicznego, np. wprowa-
dzanie nowych urządzeń wspo-
magających oraz bardziej ergo-
nomicznych urządzeń, narzędzi 
i wyposażenia.

5.  Opracowanie spójnej polityki w za-
kresie zapobiegania obejmującej 
technologię, organizację pracy, 
warunki pracy, stosunki społeczne 
i środowisko pracy.

6.  Wdrożenie środków zbiorowych w 
pierwszej kolejności, np. ważniejsze 
są wygodne uchwyty niż rękawice 
przeciwpoślizgowe, zmniejszenie 
jednostkowych obciążeń niż pasy 
na plecy (wsparcie lędźwiowe).

7.  Zapewnienie odpowiedniego szko-
lenia i instrukcji dla pracowników.
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