SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY
I. REGULACJE PRAWNE
Ustawą Sejmową z dnia 4 lutego 1950 roku została powołana do Ŝycia instytucja
społecznej inspekcji pracy jako organ zakładowych organizacji, związkowych
upowaŜniony do wzmoŜenia kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz w
celu podniesienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.
W dniu 24 czerwca 1983 roku została dokonana nowelizacja ustawy o społecznej
inspekcji pracy (Dz.U. Nr.35 poz.163 z późn. zm.), która po niewielkich zmianach
obowiązuje do chwili obecnej.
Rozwinięcie niektórych postanowień ustawowych zawarte zostało w uchwale
Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych
inspektorów pracy (M. P. Nr 23, poz. 128). Ponadto pewne uregulowania w tym
przedmiocie mieszczą się równieŜ w ustawie z dnia 23 maja 1991r. o związkach
zawodowych (Dz. U. 01. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).
Z samej nazwy wynika, iŜ społeczna inspekcja pracy jest ,,słuŜbą społeczną”
pełnioną przez pracowników mającą na celu zapewnienie przez pracodawców
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych
określonych w przepisach prawa pracy. Ta ,,słuŜba społeczna” ma reprezentować
interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy bez względu na ich przynaleŜność
związkową i zgodnie z art. art. 4 i 23 ustawy o związkach zawodowych jest kierowana
przez zakładowe organizacje związkowe.
Bardzo waŜne dla działalności społecznej inspekcji pracy jest rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz.744, z późn. zm.).
Uregulowania dotyczące działalności SIP znajdują się takŜe w przepisach ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98. Nr 21, poz.94 z późn. zm.).
Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 2 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr.23, poz. 141
z późn. zm.) bardzo znacząco wzmocniła rangę i pozycję instytucji społecznego nadzoru
nad warunkami pracy.
W szczególności przejawia się to w następujących zapisach Kodeksu pracy:
 w art. 18/5/ §1. określono, iŜ ,,społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym
przepisów i zasad bhp sprawuje społeczna inspekcja pracy”. Zapisem tym
usytuowano społeczną inspekcję pracy jako organ społecznego nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa obok takich organów państwowej kontroli jak Państwowa
Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 w art. 207 § 2. ust.4 określono, iŜ do podstawowych obowiązków pracodawcy m.in
naleŜy zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
 w art.237/12/ § 1 i 2 zapisano, iŜ pracodawca zatrudniający więcej niŜ 250
pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy – funkcje
wiceprzewodniczącego tej komisji powierza się społecznemu inspektorowi pracy.
II. SPOŁECZNY NADZÓR W ZAKRESIE OCHRONY PRACY

1/. Rola związków zawodowych w zakresie ochrony pracy.
Zgodnie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach
zawodowych/Dz.U.01.Nr.79,poz.854 z późn. zm./ - organizacjom
związkowym
przypada szczególna rola, sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz
uczestniczenia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami w nadzorze nad
przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ponadto w/w ustawa określiła, iŜ związki zawodowe reprezentują interesy
pracowników w zakresie warunków pracy i warunków socjalno – bytowych oraz bronią
ich praw w tym zakresie. Zadania swoje zakładowa organizacja związkowa wykonuje
bezpośrednio lub pośrednio – kierując działalnością społecznej inspekcji pracy oraz
współdziałając w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.
JeŜeli w sprawach, o których mowa w art.23 ust. 1 w/w przepisu, zdaniem
związku zawodowego postępowanie organu administracji państwowej i samorządu
terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady
sprawiedliwości, związek moŜe wystąpić do właściwego organu z Ŝądaniem
spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości.
2/. Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy.
Funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy reguluje ustawa
z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr. 35poz. 163 z późn.
zm.). Zadania szczegółowe społecznych inspektorów pracy określa art.4 ustawy, który
stanowi, iŜ społeczni inspektorzy pracy realizując swoje zadania ustawowe koncentrują
się na trzech blokach spraw a mianowicie:
 w zakresie bezpieczeństwa pracy - na eliminowaniu zagroŜeń, które są przyczyną
wypadków i chorób zawodowych, przestrzeganiu wymogów technologicznych,
wyposaŜeniu maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające oraz
właściwym doborze i wykorzystaniu urządzeń sportowych w salach gimnastycznych
i na boiskach, wyposaŜeniu pracowników w sprawny sprzęt ochrony osobistej,
przestrzeganiu przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
 w zakresie higieny pracy - na zapewnieniu pracownikom norm higienicznych
w szczególności dotyczących substancji szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji,
mikroklimatu i oświetlenia oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich
pomieszczeń higieniczno- sanitarnych,
 w zakresie prawnej ochrony pracy - na kontroli przestrzegania przepisów o czasie
pracy, ochrony pracy kobiet, świadczeń pienięŜnych z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych.
III. UPRAWNIENIA I ZASADY POSTĘPOWANIA
SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY
Zgodnie z art. 8 ust.1 /ustawy o sip/ społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu
w kaŜdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonania swych zadań
określonych w art. 4 tej ustawy.
Ponadto zakładowy społeczny inspektor pracy ma wiele uprawnień, do których
m.in. naleŜą:
 prawo Ŝądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania
funkcji kontrolnych,

 prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagroŜeń dla
zdrowia i Ŝycia pracowników,
 prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy
danego urządzenia technicznego lub określonych robót,
 prawo wpisywania uwag,
 prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących
przepisów i zasad bhp,
 prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych
urządzeń, czy teŜ braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania
pracy,
 udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających
okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli,
 prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach
o wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
 udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania
wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych
warunkami pracy,
 prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję
Pracy,
 prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli
warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
 prawo uczestnictwa jako wiceprzewodniczący w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy,
 prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów
rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.
Utrudnianie społecznemu inspektorowi pracy w realizacji wymienionych praw
i uprawnień jest traktowane jako utrudnianie działalności sip, co jest wykroczeniem
określonym w art. 22 ust.1 ustawy o sip. Stanowi ona, Ŝe „... kto działając w imieniu
zakładu pracy narusza przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy, a w szczególności
uniemoŜliwia działalność społecznego inspektora pracy lub nie wykonuje zalecenia
zakładowego społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny do 2500zł.”

