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1. Upraw nie nia za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych 
w za kre sie praw nej ochro ny pra cy – re pre zen ta cja in te re sów

zbio ro wych

Upraw nie nia związ ków za wo do wych w za kre sie sze ro ko ro zu mia nej
ochro ny pra cy ure gu lo wa ne zo sta ły w tre ści usta wy z dnia 23.05.1991 r.
o związ kach za wo do wych (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854
z późn. zm.). 

Związ ki za wo do we mo gą two rzyć ogól no kra jo we zrze sze nia (fe de ra -
cje) związ ków za wo do wych. Po nad to prze pi sy usta wy o związ kach za wo -
do wych umo żli wia ją ogól no kra jo wym związ kom za wo do wym i zrze sze -
niom związ ków za wo do wych two rze nie ogól no kra jo wych or ga ni za cji
mię dzy związ ko wych, tj. kon fe de ra cji, a ta kże mię dzy za kła do wych or ga -
ni za cji związ ko wych. Pod sta wo we upraw nie nia ogól no kra jo wych or ga ni -
za cji związ ko wych, fe de ra cji i kon fe de ra cji związ ko wych to pra wo do re -
pre zen ta cji zbio ro wych in te re sów ma te rial nych i mo ral nych, re pre zen ta -
cja in te re sów pra cow ni czych na fo rum mię dzy na ro do wym. W prak ty ce
prze ja wia się to w pra wie opi nio wa nia za ło żeń i pro jek tów ak tów praw -
nych w za kre sie ob ję tym za da nia mi związ ków za wo do wych, pra wie pu -
blicz ne go wy ra ża nia opi nii na te mat za ło żeń i pro jek tów ak tów praw nych
w środ kach ma so we go prze ka zu. Po nad to or ga ni za cji związ ko wej przy słu -
gu je pra wo opi nio wa nia do ku men tów kon sul ta cyj nych Unii Eu ro pej skiej,
pra wo wnio sko wa nia o wy da nie lub zmia nę usta wy al bo in ne go ak tu praw -
ne go w za kre sie ob ję tym za da nia mi związ ku za wo do we go, pra wo pro wa -
dze nia ro ko wań zbio ro wych i za wie ra nia po nadza kła do wych ukła dów
zbio ro wych pra cy. Po nadza kła do we or ga ni za cje związ ko we pro wa dzą
rów nież dzia łal ność szko le nio wą dla dzia ła czy związ ko wych, spo łecz nych

I. Uprawnienia 
związków zawodowych
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in spek to rów pra cy, a ta kże dzia łal ność wy daw ni czą naj czę ściej ukie run ko -
wa ną na dzia łal ność związ ko wą.

1.1 Re gu la min pra cy
Obo wią zek two rze nia re gu la mi nu pra cy cią ży na pra co daw cy za trud nia -

ją cym co naj mniej 20 pra cow ni ków. Obo wią zek ten nie do ty czy pra co daw -
cy, u któ re go obo wią zu ją po sta no wie nia ukła du zbio ro we go pra cy w za kre -
sie od po wia da ją cym tre ści re gu la mi nu pra cy. Je że li u da ne go pra co daw cy
dzia ła zwią zek za wo do wy, pra co daw ca obo wią za ny jest uzgod nić treść re -
gu la mi nu pra cy z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą. Je że li stro ny tzn. pra -
co daw ca i or ga ni za cja związ ko wa w usta lo nym wspól nie ter mi nie nie doj dą
do po ro zu mie nia co do tre ści re gu la mi nu pra cy, pra co daw ca ma pra wo sa -
mo dziel nie usta lić treść te go do ku men tu. Mo żna więc przy jąć, że na sa mym
po cząt ku ne go cja cji stro ny po win ny dojść do po ro zu mie nia – co do mak sy -
mal ne go cza su ich trwa nia.

W przy pad kach, gdy u pra co daw cy dzia ła wię cej niż jed na or ga ni za cja
związ ko wa, zgod nie z tre ścią art. 30 ust. 4 usta wy o związ kach za wo do -
wych, or ga ni za cje związ ko we po win ny przed sta wić pra co daw cy wspól nie
uzgod nio ne sta no wi sko. Je że li w ter mi nie 30 dni, od roz po czę cia ne go cja cji,
or ga ni za cje związ ko we nie przed sta wią wspól nie uzgod nio ne go sta no wi ska,
de cy zje w spra wach ob ję tych ne go cja cja mi po dej mu je pra co daw ca, po roz -
pa trze niu od ręb nych sta no wisk or ga ni za cji związ ko wych. W ta kim jed nak
przy pad ku jest to sy tu acja ko rzyst na nie wąt pli wie dla pra co daw cy, gdyż nie
mu si on już uzgad niać sta no wisk z ka żdą or ga ni za cją od ręb nie, a je dy nie ma
roz pa trzyć ich sta no wi ska, co nie ozna cza, że mu si je uwzględ nić. W in te re -
sie pra cow ni ków nie wąt pli wie jest to, aby wszyst kie or ga ni za cje związ ko we
po tra fi ły po ro zu mieć się w wa żnych dla pra cow ni ków spra wach.

W tre ści re gu la mi nu pra cy za wie ra ne są mię dzy in ny mi usta le nia co do or -
ga ni za cji pra cy, sys te mów i roz kła dów cza su pra cy, ter mi nu, miej sca i cza -
su wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę. Na le ży do dać, że istot ne ele men ty re gu -
la mi nu pra cy to: okre śle nie wy ka zu prac wzbro nio nych pra cow ni kom mło -
do cia nym i ko bie tom, okre śle nie obo wiąz ków tak pra co daw cy, jak i pra cow -
ni ków w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Re gu la min pra cy jest bar -
dzo wa żnym we wnętrz nym źró dłem pra wa, po nie waż mo że on za wie rać po -
sta no wie nia zwięk sza ją ce przy wi le je pra cow ni cze, wy kra cza ją ce po za stan -
dar dy okre ślo ne w prze pi sach ko dek su pra cy. Jest to bar dzo wa żny przy wi -
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lej or ga ni za cji związ ko wej – dzię ki umie jęt nie pro wa dzo nym ne go cja cjom
mo żna uzy skać znacz ne ko rzy ści dla wszyst kich pra cow ni ków za trud nio -
nych u da ne go pra co daw cy.

1.2 Re gu la min wy na gra dza nia
Po dob nie jak w przy pad ku re gu la mi nu pra cy obo wią zek two rze nia re gu -

la mi nu wy na gra dza nia cią ży na pra co daw cy za trud nia ją cym co naj mniej 20
pra cow ni ków. Pra co daw ca nie ma obo wiąz ku two rze nia re gu la mi nu wy na -
gra dza nia, je że li ob ję ty jest za kła do wym ukła dem zbio ro wym pra cy lub też
po nadza kła do wym ukła dem zbio ro wym pra cy, któ re re gu lu ją za gad nie nia
wła ści we dla tre ści re gu la mi nu wy na gra dza nia. Je że li u da ne go pra co daw cy
dzia ła zwią zek za wo do wy, pra co daw ca obo wią za ny jest uzgod nić treść re -
gu la mi nu wy na gra dza nia z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą. W tym przy -
pad ku od mien nie niż w trak cie ne go cja cji re gu la mi nu pra cy, stro ny nie są
zwią za ne usta lo nym wcze śniej ter mi nem i pra co daw ca nie mo że sa mo dziel -
nie wpro wa dzić re gu la mi nu wy na gra dza nia. Za tem ter min „uzgod nie nie”
na le ży ro zu mieć ja ko ko niecz ność „do ga da nia się” w spra wie tre ści re gu la -
mi nu. Je dy nym wy jąt kiem jest sy tu acja ne go cjo wa nia re gu la mi nu wy na gra -
dza nia z wię cej niż jed ną or ga ni za cją związ ko wą. W przy pad ku dzia ła nia
u pra co daw cy wię cej niż jed nej or ga ni za cji związ ko wej, or ga ni za cje te win -
ny przed sta wić wspól nie uzgod nio ne sta no wi sko. Spo sób usta la nia i przed -
sta wia nia te go sta no wi ska przez ka żdo ra zo wo wy ła nia ną do tych spraw
wspól ną re pre zen ta cję związ ko wą okre śla po ro zu mie nie za war te przez or ga -
ni za cje związ ko we. Je że li w spra wie re gu la mi nu wy na gra dza nia or ga ni za cje

Re gu la min pra cy nie mu si być je dy nie po wtó rze niem za -
pi sów za war tych w tre ści ko dek su pra cy. W je go tre ści mo -
żna za wrzeć ure gu lo wa nia spe cy ficz ne dla da nej bra nży lub
też za gwa ran to wać do dat ko we przy wi le je pra cow ni cze.

Pra co daw ca mu si uzgod nić treść re gu la mi nu wy na gra -
dza nia z or ga ni za cją związ ko wą. Nie jest to for ma kon sul ta cji.
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związ ko we nie przed sta wią wspól nie uzgod nio ne go sta no wi ska w ter mi -
nie 30 dni, de cy zje w tej spra wie po dej mu je pra co daw ca, po roz pa trze niu od -
ręb nych sta no wisk or ga ni za cji związ ko wych.

1.3 Układ zbio ro wy pra cy
Prze pi sy pra wa pra cy nie na kła da ją obo wiąz ku za wie ra nia ukła du zbio ro -

we go pra cy. Je że li zaś doj dzie do je go za war cia i za re je stro wa nia przez wła -
ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy (w przy pad ku ukła du za kła do we go)
lub mi ni stra wła ści we go do spraw pra cy (w przy pad ku ukła du po nadza kła -
do we go), do ku ment ten sta je się, po dob nie jak re gu la min pra cy i re gu la min
wy na gra dza nia, we wnętrz nym (za kła do wym) źró dłem pra wa pra cy. Pa mię -
tać na le ży, że je go zna cze nie jest du że, po nie waż w trak cie pro ce du ry re je -
stra cyj nej zo stał on spraw dzo ny przez słu żby okrę go we go in spek to ra pra cy
pod wzglę dem je go zgod no ści z pra wem.

Hie rar chia źró deł pra wa pra cy:
• Kon sty tu cja RP;
• ra ty fi ko wa ne umo wy mię dzy na ro do we;
• usta wy (np. ko deks pra cy);
• prze pi sy wy ko naw cze (np. roz po rzą dze nia);
• po nadza kła do we ukła dy zbio ro we pra cy;
• ukła dy zbio ro we pra cy;
• re gu la mi ny (np. re gu la min pra cy).

Usta le nie tre ści ukła du zbio ro we go na stę pu je w dro dze ro ko wań, któ re nie
są ogra ni czo ne cza so wo. Prze pi sy pra wa pra cy nie okre śla ją żad nej al ter na -
ty wy w przy pad ku, gdy mię dzy stro na mi nie doj dzie do po ro zu mie nia. Po -
dob nie jak w przy pad ku re gu la mi nu wy na gra dza nia pra co daw ca i związ ki
za wo do we mu szą „do ga dać się”, je że li chcą, aby układ zbio ro wy pra cy za -
czął obo wią zy wać. 

Zgod nie z tre ścią art. 240 par. 1 i 2 ko dek su pra cy po sta no wie nia ukła du
zbio ro we go pra cy za wie ra ją po sta no wie nia o wa run kach, ja kim po win na od -
po wia dać treść sto sun ku pra cy, wza jem ne zo bo wią za nia stron, w tym do ty czą -
ce sto so wa nia i prze strze ga nia ukła du. Po sta no wie nia do ty czą ce tych za gad -
nień mu szą zna leźć się w ka żdym ukła dzie. Oprócz nich układ mo że za wie rać
ure gu lo wa nia do ty czą ce in nych za gad nień z sze ro ko ro zu mia ne go pra wa pra -
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cy. Gra ni cą swo bo dy stron w re gu la cji tych po sta no wień są re gu la cje ogól nie
obo wią zu ją ce, któ re nie mo gą być zmie nia ne na szcze blu pra co daw cy. Są to
np. za gad nie nia do ty czą ce prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Istot ne zna cze nie w tych spra wach ma za sa da, któ ra sta no wi, że po sta no wie -
nia ukła dów zbio ro wych pra cy nie mo gą być mniej ko rzyst ne dla pra cow ni ków
niż prze pi sy ko dek su pra cy oraz in nych ustaw i ak tów wy ko naw czych.

Zmia ny tre ści ukła du zbio ro we go mo żna do ko nać po przez pod pi sa nie
pro to ko łów do dat ko wych. Pod le ga ją one pro ce du rom ne go cja cyj nym, jak
i re je stra cyj nym – iden tycz nym jak sam układ. Je że li więc stro ny ukła du nie
doj dą do po ro zu mie nia co do zmia ny je go tre ści, nie ma mo żli wo ści jed no -
stron ne go wpro wa dze nia tych zmian przez pra co daw cę. Wa żne po nad to jest
to, że zmia na ukła du zbio ro we go, nie ko rzyst na dla pra cow ni ków, nie po wo -
du je au to ma tycz nych zmian w sto sun kach pra cy po szcze gól nych pra cow ni -
ków. Pra co daw ca po wi nien do ko nać wów czas tzw. wy po wie dze nia zmie nia -
ją ce go, czy li wy po wie dze nia po szcze gól nym pra cow ni kom wa run ków pra -
cy lub pła cy lub zmie nić je w dro dze po ro zu mie nia stron.

1.4 Prze jęcie pra cow ni ków w try bie art. 231 ko dek su pra cy
W przy pad ku przej ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co -

daw cę, pra co daw ca do tych cza so wy i no wy zo bo wią za ni są do pi sem ne go
po in for mo wa nia dzia ła ją cych u ka żde go z nich or ga ni za cji związ ko wych
o przy czy nie, ter mi nie prze ję cia, a ta kże o praw nych, eko no micz nych i so -
cjal nych skut kach te go prze ję cia dla swo ich pra cow ni ków. Po nad to pra co -
daw cy po win ni po in for mo wać or ga ni za cje związ ko we o swo ich pla nach
w za kre sie wa run ków za trud nie nia przej mo wa nych pra cow ni ków. In for ma -
cję ta ką pra co daw cy po win ni prze ka zać or ga ni za cjom związ ko wym, co naj -
mniej na 30 dni przed do ko na niem prze kształ ce nia.

Je że li pra co daw ca za mie rza do ko ny wać zmian w wa run kach za trud nie nia
pra cow ni ków, jest on zo bo wią za ny ne go cjo wać po ro zu mie nie w tym za kre -
sie. Usta wa o związ kach za wo do wych do pusz cza sa mo dziel ne dzia ła nia pra -

Prze ję cie pra cow ni ków w oma wia nym try bie nie po wo -
du je roz wią za nia sto sun ku pra cy, nie za wie ra się za tem no -
wych umów o pra cę i nie wy da je świa dectw pra cy.
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co daw cy w za kre sie wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków, w przy pad ku
nie za war cia po ro zu mie nia w ter mi nie 30 dni od dnia prze ka za nia in for ma cji.

1.5 Kon sul ta cje oraz po ro zu mie nie w spra wie zwol nień 
gru po wych

Prze pi sy usta wy z dnia 13.03.2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy -
wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow -
ni ków (Dz. U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.) na kła da ją na pra co daw cę obo -
wią zek skon sul to wa nia z za kła do wy mi or ga ni za cja mi związ ko wy mi za mia -
ru prze pro wa dze nia zwol nie nia gru po we go. Je że li wstęp ny etap kon sul ta cji
nie do pro wa dził do wy co fa nia się pra co daw cy z za mia ru prze pro wa dze nia
zwol nień gru po wych, wów czas jest on zo bo wią za ny prze ka zać związ kom
za wo do wym pi sem ną in for ma cję o przy czy nach za mie rzo ne go zwol nie nia,
licz bie za trud nio nych pra cow ni ków i gru pach za wo do wych, do któ rych oni
na le żą, gru pach za wo do wych pra cow ni ków ob ję tych za mia rem gru po we go
zwol nie nia, okre sie, w cią gu któ re go na stą pi ta kie zwol nie nie, pro po no wa -
nych kry te riach do bo ru pra cow ni ków do gru po we go zwol nie nia, ko lej no ści
do ko ny wa nia zwol nień pra cow ni ków, pro po zy cjach roz strzy gnię cia spraw
pra cow ni czych zwią za nych z za mie rzo nym gru po wym zwol nie niem, a je że -
li obej mu ją one świad cze nia pie nię żne, pra co daw ca jest obo wią za ny do dat -
ko wo przed sta wić spo sób usta la nia ich wy so ko ści.

Da ne te po win ny być ak tu ali zo wa ne w przy pad kach ich zmian, pod czas
ne go cja cji. 

Ce lem kon sul ta cji jest szu ka nie spo so bów unik nię cia zwol nień, opra co -
wy wa nie mo żli wo ści prze kwa li fi ko wa nia, szu ka nie in ne go za trud nie nia dla
zwal nia nych pra cow ni ków, zwłasz cza u te go sa me go pra co daw cy.

Ko lej nym eta pem pro ce du ry zwol nień gru po wych jest za war cie po ro -
zu mie nia po mię dzy pra co daw cą a za kła do wy mi or ga ni za cja mi związ ko -

W przy pad ku za war cia po ro zu mie nia z or ga ni za cja mi za -
wo do wy mi pra co daw ca zwol nio ny jest z obo wiąz ku kon sul -
to wa nia ze związ ka mi za wo do wy mi po szcze gól nych wy po -
wie dzeń umów o pra cę. W przy pad ku nieza war cia po ro zu -
mie nia, in dy wi du al ne kon sul ta cje są nie zbęd ne.
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wy mi. Ce lem po ro zu mie nia jest przede wszyst kim okre śle nie za sad po -
stę po wa nia w spra wach do ty czą cych pra cow ni ków ob ję tych za mia rem
zwol nie nia gru po we go, a ta kże obo wiąz ków pra co daw cy w spra wach
pra cow ni czych. Po ro zu mie nie po win no być za war te w ter mi nie nie dłu -
ższym niż 20 dni od da ty prze ka za nia związ kom za wo do wym pi sem nej
in for ma cji, o któ rej mo wa po wy żej. Je że li z po wo du nie osią gnię cia
wspól ne go sta no wi ska nie doj dzie do za war cia po ro zu mie nia, pra co daw -
ca sa mo dziel nie usta la re gu la min zwol nień gru po wych, uwzględ nia jąc
w nim w mia rę mo żli wo ści pro po zy cje przed sta wia ne przez związ ki za -
wo do we.

1.6 Szko le nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
Obo wią zu ją ce ak tu al nie Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy

w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy okre śla, że
pra co daw ca usta la, po kon sul ta cji pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi,
czę sto tli wość i czas trwa nia szko le nia okre so we go pra cow ni ków za trud nio -
nych na okre ślo nych sta no wi skach. Jak wy ni ka z po wy ższe go, ak tu al ny stan
praw ny osła bił po zy cję związ ków za wo do wych, gdyż obec nie pra co daw ca

jest zo bo wią za ny je dy nie kon sul to wać za sa dy szko leń okre so wych, nie mu -
si już, jak to wy ni ka ło z po przed nio obo wią zu ją cych prze pi sów, uzy skać po -
ro zu mie nia w tym za kre sie.

Przed mio to we usta le nia mo gą funk cjo no wać w for mie od ręb nych re gu la -
mi nów, jak też mo gą wy stę po wać w tre ści re gu la mi nów pra cy lub ukła dów
zbio ro wych pra cy.

Rze tel nie prze pro wa dzo ne szko le nie z za kre su bhp jest
dla pra cow ni ków istot nym źró dłem wie dzy o ich pod sta wo -
wych pra wach i obo wiąz kach, jest to nie tyl ko in for ma cja
z za kre su bez pie czeń stwa przy świad cze niu pra cy, ale rów -
nież o ta kich za gad nie niach jak: pra wo do świad czeń po wy -
pad ko wych, upraw nie nia urlo po we, ochro na pra cy ko biet
i mło do cia nych, ochro na sto sun ku pra cy, ba da nia le kar skie,
ich kosz ty i spo sób re ali za cji i wie le in nych.



Prze pi sy Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27 lip -
ca 2004r. w spra wie szko le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
(Dz. U. z 2004r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) okre śla ją na stę pu ją cą czę sto -
tli wość szko leń:
• Szko le nie wstęp ne, na któ re skła da się in struk taż ogól ny i sta no wi sko wy
– przed do pusz cze niem do pra cy.
• Szko le nie okre so we dla pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro -
bot ni czych – nie rza dziej niż raz na 3 la ta.
• Szko le nie okre so we dla pra co daw ców, osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi,
pra cow ni ków in ży nie ryj no – tech nicz nych, pra cow ni ków słu żby bhp – nie
rza dziej niż raz na 5 lat, pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no biu ro wych – nie
rza dziej niż raz na 6 lat.

Do dać na le ży, że prze pi sy wy żej wy mie nio ne go Roz po rzą dze nia w spo -
sób szcze gól ny trak tu ją pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach
na któ rych wy ko ny wa ne są pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne – pra cow ni cy ci
po win ni od by wać szko le nie okre so we nie rza dziej niż raz do ro ku. Ro dza je
prac szcze gól nie nie bez piecz nych okre ślo ne zo sta ły w tre ści Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i są to:
• Ro bo ty bu dow la ne, roz biór ko we, re mon to we i mon ta żo we pro wa dzo ne
bez wstrzy my wa nia ru chu za kła du lub je go czę ści,
• Pra ce w zbior ni kach, ka na łach, wnę trzach urzą dzeń tech nicz nych i in nych
nie bez piecz nych prze strze niach za mknię tych,
• Pra ce przy uży ciu ma te ria łów nie bez piecz nych,
• Pra ce na wy so ko ści.

Pra co daw ca jest obo wią za ny opra co wać i ak tu ali zo wać wy kaz prac nie -
bez piecz nych wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy.

1.7 Środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze
Pra co daw ca jest zo bo wią za ny usta lić ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du -

al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, któ rych sto so wa nie jest nie zbęd ne
na okre ślo nych sta no wi skach. Po nad to mo żli we jest usta le nie sta no wisk,
na któ rych do pusz cza się uży wa nie przez pra cow ni ków, za ich zgo dą, wła -
snej odzie ży i obu wia ro bo cze go. Dla pra cow ni ków, któ rzy uży wa ją wła snej
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odzie ży, pra co daw ca wy pła ca ekwi wa lent pie nię żny w wy so ko ści uwzględ -
nia ją cej ich ak tu al ne ce ny.

Przy po mnieć na le ży, że pra co daw ca jest zo bo wią za ny prać i na pra wiać
odzież ro bo czą, al bo też wy pła cać pra cow ni ko wi ekwi wa lent pie nię żny
za pra nie i na pra wę odzie ży ro bo czej we wła snym za kre sie. Wa żne jest, aby
pra cow ni cy wy ko ny wa li pra cę w odzie ży schlud nej i czy stej.

Usta le nia po wy ższe nie wy ma ga ją ak tu al nie po ro zu mie nia ani kon sul ta cji
z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą. Mo gą one rów nież funk cjo no wać w for -
mie od ręb nych re gu la mi nów. Nie ma prze szkód, aby usta le nia do ty czą ce ro dza -
jów ochron oso bi stych, odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz za sad wy pła ca nia
ekwi wa len tów za wrzeć w tre ści re gu la mi nu pra cy lub ukła du zbio ro we go pra -
cy, po uzgod nie niu z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą. Zgod nie z art. 237 11a

kp, pra co daw ca jest obo wią za ny skon sul to wać z pra cow ni ka mi lub ich przed -
sta wi cie la mi wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy,
w tym do ty czą ce przy dzie la nia pra cow ni kom środ ków ochro ny in dy wi du al nej
oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go (art. 23711a  § 1 pkt 4 kp). U pra co daw ców,
u któ rych dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we, przed sta wi cie le pra cow -
ni ków są wy bie ra ni przez te or ga ni za cje (art. 23713a kp).

1.8 Za kła do wy Fun dusz Świad czeń So cjal nych
Obo wiąz kiem pra co daw cy, zgod nie z za pi sa mi usta wy z dnia 4.03.1994

r. o Za kła do wym Fun du szu Świad czeń So cjal nych (Dz. U. z 2012 r., poz.
592, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 usta wy o związ kach za wo do wych, jest
usta le nie re gu la mi nu ZFŚS w uzgod nie niu z za kła do wą or ga ni za cja związ -
ko wą. Prze pi sy usta wy nie okre śla ją ter mi nu uzgod nie nia tre ści re gu la mi -
nu, zaś sam re gu la min po wi nien okre ślać za sa dy wy ko rzy sta nia środ ków
fun du szu, po dział środ ków na po szcze gól ne ce le i ro dza je dzia łal no ści.
W przy pad kach, gdy u pra co daw cy dzia ła wię cej niż jed na or ga ni za cja
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Pra co daw ca obo wią za ny jest za pew nić pra cow ni kom
środ ki ochro ny in dy wi du al nej w na tu rze. Nie do pusz czal ne
jest pła ce nie ekwi wa len tów za ochro ny oso bi ste. Nie wol no
rów nież zle cać pra cow ni kom za ku py wa nia te go asor ty men tu
we wła snym za kre sie.



związ ko wa, or ga ni za cje związ ko we po win ny przed sta wić pra co daw cy
wspól nie uzgod nio ne sta no wi sko. Je że li w ter mi nie 30 dni, od roz po czę cia
ne go cja cji, or ga ni za cje związ ko we nie przed sta wią wspól nie uzgod nio ne -
go sta no wi ska, de cy zje w spra wach ob ję tych ne go cja cja mi po dej mu je pra -
co daw ca, po roz pa trze niu od ręb nych sta no wisk or ga ni za cji związ ko wych.
W ta kim jed nak przy pad ku jest to sy tu acja ko rzyst na nie wąt pli wie dla pra -
co daw cy, gdyż nie mu si on już uzgad niać sta no wisk z ka żdą or ga ni za cją
od ręb nie, a je dy nie od ręb nie roz pa trzyć ich sta no wi ska, co nie ozna cza, że
mu si je uwzględ nić.

Ro lą związ ków za wo do wych jest rów nież udział w po dzia le środ ków fun -
du szu dla po szcze gól nych pra cow ni ków. Pro ce du ra ta opi sa na zo sta nie
w czę ści do ty czą cej re pre zen ta cji in dy wi du al nych in te re sów pra cow ni czych.

1.9 Ra dy pra cow ni ków
Z dniem 25.05.2006 r. we szła w ży cie no wa re gu la cja praw na do ty czą ca

pra wa pra cy, a od no szą ca się do do syć istot nej kwe stii, a mia no wi cie szer -
sze go udo stęp nie nia pra cow ni kom in for ma cji o pra co daw cy i je go za mie rze -
niach. Usta wa z dnia 7.04.2006 r. o in for mo wa niu pra cow ni ków i prze pro -
wa dza niu z ni mi kon sul ta cji jest re ali za cją po sta no wień dy rek ty wy Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2002/14/WE z dnia 11 mar ca 2002 r.

Prze pi sy usta wy ma ją za sto so wa nie do pra co daw ców wy ko nu ją cych dzia -
łal ność go spo dar czą za trud nia ją cych co naj mniej 50 pra cow ni ków.

Art. 13 usta wy wska zu je, że pra co daw ca ma obo wią zek prze ka -
za nia ra dzie in for ma cji do ty czą cych:
• dzia łal no ści i sy tu acji eko no micz nej pra co daw cy;
• prze wi dy wa nych zmian w za kre sie dzia łal no ści i sy tu acji eko no -
micz nej pra co daw cy;
• sta nu za trud nie nia;
• struk tu ry za trud nie nia;
• prze wi dy wa nych zmian za trud nie nia;
• dzia łań ma ją cych na ce lu utrzy ma nie po zio mu za trud nie nia;
• dzia łań, któ re mo gą po wo do wać istot ne zmia ny w or ga ni za cji
pra cy;
• dzia łań, któ re mo gą po wo do wać istot ne zmia ny w pod sta wach za -
trud nie nia.
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Na to miast kon sul ta cje pra co daw cy i ra dy pra cow ni ków po win ny do -
ty czyć na stę pu ją cych za gad nień:
• sta nu za trud nie nia;
• struk tu ry za trud nie nia;
• prze wi dy wa nych zmian za trud nie nia;
• dzia łań ma ją cych na ce lu utrzy ma nie po zio mu za trud nie nia;
• dzia łań, któ re mo gą po wo do wać zmia ny w or ga ni za cji pra cy;
• dzia łań, któ re mo gą po wo do wać istot ne zmia ny w pod sta wach za -
trud nie nia.

Je że li u pra co daw cy dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we to sto sow -
nie do art. 3 ust. 2 usta wy o kon sul ta cji ka żda z or ga ni za cji związ ko wych ma
pra wo wy bo ru nie mniej niż jed ne go człon ka ra dy pra cow ni ków. Gdy oka że
się, że licz ba or ga ni za cji związ ko wych jest więk sza niż licz ba człon ków ra dy
pra cow ni ków usta lo nej we dług licz by pra cow ni ków ka żdej or ga ni za cji związ -
ko wej przy słu gu je pra wo wy bo ru jed ne go człon ka ra dy pra cow ni ków.

Spo sób wy bo ru człon ków ra dy pra cow ni ków jest uza le żnio ny od te go,
czy u pra co daw cy dzia ła or ga ni za cja związ ko wa. Je śli tak – to wy bór człon -
ków ra dy na le ży do związ ków i pra co daw ca nie ma wpły wu na wy bór ra dy
pra cow ni ków.

1.10 Prze ka zy wa nie in for ma cji nie zbęd nych do dzia łal no ści
związ ko wej

Art. 4 ust. 1 sta no wi, że w przy pad ku dzia ła nia u pra co daw cy jed nej or ga -
ni za cji związ ko wej to za rząd tej or ga ni za cji do ko nu je wy bo ru wszyst kich
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Je że li u pra co daw cy nie dzia ła ją or ga ni za cje związ ko we
li czeb ność ra dy przed sta wia się na stę pu ją co:
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ni ków;

• 5 pra cow ni ków przy za trud nie niu od 251 do 500 pra cow -
ni ków;

• 7 pra cow ni ków przy za trud nie niu po wy żej 500 pra cow ni -
ków.



człon ków ra dy pra cow ni ków. Pra co daw ca, jak rów nież bez po śred nio pra -
cow ni cy nie ma ją wpły wu na wy bór człon ków ra dy pra cow ni ków. Pra co -
daw ca je dy nie mu si zo stać przez za rząd or ga ni za cji związ ko wej po in for mo -
wa ny o do ko na niu wy bo ru człon ków ra dy pra cow ni ków.

Je że li u pra co daw cy dzia ła wię cej niż jed na or ga ni za cja związ ko wa
to wspól nie po win ny one:
• usta lić za sa dy po wo ły wa nia ra dy pra cow ni ków w dro dze po ro zu -
mie nia;
• okre ślić za sa dy funk cjo no wa nia ra dy pra cow ni ków w dro dze po ro -
zu mie nia;
• do ko nać wy bo ru człon ków ra dy pra cow ni ków.

W przy pad ku gdy by jed nak or ga ni za cje związ ko we nie za war ły po ro zu -
mie nia co do za sad po wo ły wa nia ra dy pra cow ni ków, w ter mi nie 30 dni
od da ty roz po czę cia ne go cja cji mu szą po wia do mić o tym pra co daw cę i w ta -
kiej sy tu acji wy bo ru człon ków ra dy pra cow ni ków do ko nu ją pra cow ni cy
spo śród kan dy da tów zgło szo nych przez or ga ni za cje związ ko we.

Je że li jed nak związ ki za wo do we za wrą po ro zu mie nie to pra co daw ca nie
ma pra wa in ge ro wać w za sa dy wy bo ru człon ków ra dy pra cow ni ków oraz
sam wy bór człon ków.

Uwa ga: Wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 1 lip ca 2008 r. (sygn.
akt K 23/07) art. 4 ust. 1, 3 i 5 usta wy z dnia 7.04.2006 r. o in for mo wa niu pra -
cow ni ków i prze pro wa dza niu z ni mi kon sul ta cji zo stał uzna ny za nie zgod ny
z art. 59 ust. 1 w związ ku z art. 32 i 31 ust. 1 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -
skiej w za kre sie w ja kim okre śla tryb wy bo ru oraz od wo ły wa nia ra dy pra cow -
ni ków w za leżno ści od przy na le żno ści pra cow ni ków do re pre zen ta tyw nej or ga -
ni za cji związ ko wej. Prze pis ten utra cił moc obo wią zu ją cą z upły wem 12 mie -
się cy od dnia ogło sze nia wy ro ku w Dzien ni ku Ustaw, tj. z dniem 8.07.2009 r.
(wy rok zo stał ogło szo ny w Dz. U. z 2008 r Nr 120, poz. 778).
W dniu 22.05.2009 r. zo sta ła uchwa lo na usta wa o zmia nie usta wy o in for mo -
wa niu pra cow ni ków i prze pro wa dza niu z ni mi kon sul ta cji, któ ra wy ko nu je
obo wią zek do sto so wa nia prze pi sów usta wy do ww. wy ro ku Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go (Dz. U. Nr 97, poz. 805).

Obo wiąz kiem pra co daw cy wy ni ka ją cym z tre ści art. 28 usta wy o związ -
kach za wo do wych jest udzie la nie, na żą da nie związ ku za wo do we go in for -
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ma cji nie zbęd nych do pro wa dze nia dzia łal no ści związ ko wej, w szcze gól no -
ści in for ma cji do ty czą cych wa run ków pra cy i za sad wy na gra dza nia. In for -
ma cje ta kie mo gą być nie zbęd ne or ga ni za cji związ ko wej do ne go cja cji we -
wnętrz nych re gu la mi nów np. re gu la mi nu wy na gra dza nia, re gu la mi nu pre -
mio wa nia i na gród, za kła do we go ukła du zbio ro we go pra cy. Mo gą być one
rów nież po moc ne w to ku pro ce du ry zwol nień gru po wych czy też in dy wi du -
al nych zwol nień z przy czyn do ty czą cych pra co daw cy.

2. Upraw nie nia za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych 
– re pre zen ta cja in te re sów in dy wi du al nych

2.1 Kon sul ta cje przy za mia rze wy po wie dze nia umo wy o pra cę
i wy po wie dze niu wa run ków pra cy i pła cy

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest po in for mo wa nie re pre zen tu ją cej pra cow ni -
ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, w for mie pi sem nej, o za mia rze wy po -
wie dze nia pra cow ni ko wi umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny
(art. 38 ko dek su pra cy). W ce lu usta le nia, w sto sun ku do któ rych pra cow ni ków
na le ży kon sul to wać za miar wy po wie dze nia, pra co daw ca zo bo wią za ny jest
do zwró ce nia się do or ga ni za cji związ ko wej po in for ma cję o pra cow ni kach
ko rzy sta ją cych z jej ochro ny. Je że li or ga ni za cja związ ko wa w cią gu 5 dni nie
udzie li ta kiej in for ma cji, pra co daw ca zwol nio ny jest z obo wiąz ku współ dzia -
ła nia z tą or ga ni za cją w spra wach do ty czą cych tych pra cow ni ków. Z do świad -
czeń wy ni ka, że war to jest prze ka zy wać pra co daw cy in for ma cję o pra cow ni -
kach zrze szo nych w or ga ni za cji związ ko wej, w prze ciw nym ra zie stra cą
na tym człon ko wie związ ku za wo do we go, któ rzy, za pi su jąc się do związ ków
za wo do wych, li czy li na obro nę ze stro ny or ga ni za cji związ ko wej. W tre ści pi -
sma in for mu ją ce go zwią zek za wo do wy o za mia rze wy po wie dze nia pra co daw -
ca obo wią za ny jest po dać przy czy nę uza sad nia ją cą wy po wie dze nie. Przy czy -
na po win na być praw dzi wa i kon kret na, a co naj wa żniej sze nie mo że to być
przy czy na fik cyj na. Bez wąt pie nia nie wy star cza ją ce są stwier dze nia ty pu „po -
gor sze nie ja ko ści wy ko ny wa nej pra cy” lub „utra ta za ufa nia”.

Pra wo do re pre zen to wa nia przez związ ki za wo do we ma ją rów nież pra cow -
ni cy nie zrze sze ni w or ga ni za cji związ ko wej, o ile zwró cą się o re pre zen ta cję
do tej or ga ni za cji, a or ga ni za cja ta ka wy ra zi zgo dę na ta ką re pre zen ta cję.

Po roz pa trze niu sta no wi ska za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej pra co -
daw ca po dej mu je osta tecz ną de cy zję w spra wie wy po wie dze nia. Ja ko że sta -
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no wi sko or ga ni za cji związ ko wej ma cha rak ter opi nio daw czy, za tem nie wią -
że pra co daw cy. Nie mo że on jed nak wy po wie dzieć umo wy bez wy czer pa nia
okre ślo ne go pra wem try bu po stę po wa nia.

Sąd Naj wy ższy w uchwa le z dnia 7 lip ca 1992 r. (I PZP 40/92
PiZS 1992/10/85) zin ter pre to wał bar dzo sze ro ko obo wią zek kon sul ta cji za -
mia ru wy po wie dze nia okre śla jąc:

„Z prze pi su art. 38 par. 1 ko dek su pra cy wy ni ka obo wią zek kie row ni ka
za kła du pra cy, w któ rym dzia ła tyl ko jed na or ga ni za cja związ ko wa, za wia -
do mie nia tej or ga ni za cji na pi śmie o za mia rze wy po wie dze nia umo wy o pra -
cę na czas nie okre ślo ny pra cow ni ko wi nie zrze szo ne mu w związ ku za wo -
do wym, mi mo że nie zgło sił on wnio sku o obro nę je go praw i in te re sów
w try bie art. 7 ust. 2 usta wy z 23 ma ja 1991 r. o związ kach za wo do wych.”

W przy pad ku ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy nie kon sul -
tu je się za mia ru wy po wie dze nia umo wy o pra cę. O ko lej no ści do ko ny wa nia
wy po wie dzeń w tych sy tu acjach de cy du je syn dyk lub li kwi da tor, kie ru jąc
się do brem pro wa dzo ne go po stę po wa nia li kwi da cyj ne go lub upa dło ścio we -
go. Prze pi sy do ty czą ce obo wiąz ku kon sul ta cji ze związ ka mi za wo do wy mi
sto su je się od po wied nio w przy pad ku za mia ru do ko na nia wy po wie dze nia
wa run ków pra cy i pła cy.

Po tocz nie na zy wa ne wy po wie dze nie zmie nia ją ce jest to pro po zy cja zmia ny
tre ści umo wy o pra cę. Ozna cza to, że bie rze my pod uwa gę za rów no zmia ny
wa run ków za trud nie nia na ko rzyść dla pra cow ni ka, jak i na je go nie ko rzyść.
Ce chą cha rak te ry stycz ną te go ro dza ju wy po wie dze nia jest obo wią zek sto so wa -
nia for my pi sem nej, a ta kże fakt, że od mo wa przy ję cia przez pra cow ni ka za pro -
po no wa nych wa run ków po wo du je roz wią za nie umo wy o pra cę z upły wem do -
ko na ne go wy po wie dze nia. Jest to na dal wy po wie dze nie do ko na ne przez pra co -
daw cę. Przed do ko na niem wy po wie dze nia zmie nia ją ce go na le ży prze pro wa -
dzić kon sul ta cję ze związ ka mi za wo do wy mi na za sa dach opi sy wa nych wy żej.
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Do ko na nie wy po wie dze nia wbrew sta no wi sku or ga ni za cji
związ ko wej nie za my ka pra cow ni ko wi dro gi są do wej. Mo że on
w ter mi nie 7 dni od otrzy ma nia wy po wie dze nia zło żyć w są -
dzie pra cy od wo ła nie od wy po wie dze nia umo wy o pra cę. 



2.2 Kon sul ta cje przy za mia rze roz wią za nia sto sun ku pra cy bez
wy po wie dze nia

Pro ce du ra roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia po dob na jest
do pro ce du ry do ko ny wa nia wy po wie dze nia umo wy o pra cę.

Obo wią zek kon sul ta cji do ty czy za mia ru roz wią za nia umo wy o pra cę bez
wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka (tzw. zwol nie nie dys cy pli nar ne) oraz
roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia bez wi ny pra cow ni ka (np.
dłu go trwa ła cho ro ba).

W to ku no we li za cji prze pi sów ko dek su pra cy usta wo daw ca od stą pił
od za sa dy kon sul ta cji dwu eta po wej. W przy pad ku ne ga tyw ne go sta no wi ska
za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej de cy zja na le ży do pra co daw cy. Ze
wzglę du na ko niecz ność szyb kie go po dej mo wa nia de cy zji – pra co daw ca
mu si pod jąć de cy zję o roz wią za niu umo wy bez wy po wie dze nia z wi ny pra -
cow ni ka w cią gu jed ne go mie sią ca od uzy ska nia wia do mo ści o oko licz no ści
uza sad nia ją cej wy po wie dze nie, prze wi dzia no tyl ko 3 dni na za ję cie sta no wi -
ska przez or ga ni za cję związ ko wą.

Eta py kon sul ta cji za rów no przy wy po wie dze niu, jak i bez wy po -
wie dze nia:
1. Za py ta nie pra co daw cy o pra cow ni ków zrze szo nych w związ kach
za wo do wych, lub ko rzy sta ją cych z ich ochro ny;
2. Pi smo in for mu ją ce o za mia rze roz wią za nia umo wy z kon kret nym
pra cow ni kiem.
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Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas okre -
ślo ny nie na kła da na pra co daw cę obo wiąz ku kon sul ta cji te -
go wy po wie dze nia z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą.

Na le ży jesz cze raz pod kre ślić, że pro ce du ra ta opar ta
jest na za sa dzie kon sul ta cji, czy li za się gnię cia opi nii związ -
ku za wo do we go, na to miast de cy zję o roz wią za niu sto sun ku
pra cy po dej mu je pra co daw ca.



3. Opi nia związ ku za wo do we go:
• nie póź niej niż w cią gu 5 dni w przy pad ku wy po wie dze nia;
• nie póź niej niż w cią gu 3 dni w przy pad ku roz wią za nia umo wy bez
wy po wie dze nia.

2.3 Współ dzia ła nie w przy pad kach za mia ru roz wią za nia umo wy
z pra cow ni kiem szcze gól nie chro nio ny m

Do gru py pra cow ni ków szcze gól nie chro nio nych, co do któ rych prze wi -
dzia ny jest obo wią zek współ dzia ła nia z or ga ni za cja mi związ ko wy mi, na le żą:

• Ko bie ty w okre sie cią ży i urlo pu ma cie rzyń skie go (art. 177 ko dek su
pra cy). W sto sun ku do tych pra cow nic prze wi dzia na jest szcze gól na ochro -
na sto sun ku pra cy po le ga ją ca na za ka zie wy po wia da nia umo wy o pra cę
(z wy jąt kiem upa dło ści lub li kwi da cji) oraz za ka zie roz wią za nia umo wy bez
wy po wie dze nia. Je że li za cho dzą jed nak przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za -
nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni cy, do roz wią za nia
umo wy wy ma ga na jest zgo da za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej. Nie jest
to kon sul ta cja, pra co daw ca mu si osią gnąć ze związ ka mi za wo do wy mi po ro -
zu mie nie w tym za kre sie. Je że li zaś wy po wie dze nie jest ko niecz ne z po wo -
du upa dło ści lub li kwi da cji, pra co daw ca mu si uzgod nić z re pre zen tu ją cą
pra cow ni cę or ga ni za cją związ ko wą ter min roz wią za nia umo wy o pra cę.

• Pra cow ni cy szcze gól nie chro nie ni ze wzglę du na peł nio ne funk cje
– dzia ła cze związ ko wi i spo łecz ni in spek to rzy pra cy. Spo sób wska zy wa nia
pra cow ni ków chro nio nych ze wzglę du na dzia łal ność związ ko wą za war ty
jest w art. 32 usta wy o związ kach za wo do wych, któ ry sta no wi, że uchwa łą
za rzą du za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej okre śla się imien nie pra cow ni -
ków chro nio nych, wska zu jąc jed no cze śnie czas trwa nia ochro ny sto sun ku
pra cy. Na to miast ochro na sto sun ku pra cy spo łecz ne go in spek to ra pra cy
prze wi dzia na jest w art. 13 usta wy o spo łecz nej in spek cji pra cy, na czas
trwa nia man da tu i w rok cza su po je go wy ga śnię ciu. W oby dwu przy pad kach
do roz wią za nia umo wy o pra cę za wy po wie dze niem lub bez wy po wie dze nia
nie zbęd na jest zgo da za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej.

Pew ne zła go dze nie za sad szcze gól nej ochro ny pra cow ni ków wy żej wy -
mie nio nych okre ślo no w prze pi sie art. 5 usta wy z dnia 13.03.2003 r. o szcze -
gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy -
czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. Otóż w przy pad ku do ko ny wa nia zwol -
nień gru po wych w okre sie ob ję cia szcze gól ną ochro ną przed wy po wie dze -
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niem lub roz wią za niem umo wy bez wy po wie dze nia, pra co daw ca mo że pra -
cow ni ko wi chro nio ne mu wy po wie dzieć je dy nie do tych cza so we wa run ki
pra cy i pła cy. W przy pad kach tych nie prze wi dzia no obo wiąz ku uzy ski wa -
nia zgo dy za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej.

In ne przy pad ki ochro ny sto sun ku pra cy, gdzie jed nak nie wy stę -
pu je obo wią zek współ dzia ła nia z or ga ni za cją związ ko wą to np:
– okres przed eme ry tal ny (4 la ta);
– urlop i in na uspra wie dli wio na nie obec ność;
– peł nie nie man da tu po sła, se na to ra, rad ne go;
– kom ba tan ci;
– pra cow ni cy mło do cia ni;
– słu żba woj sko wa;
– człon ko stwo w ra dzie pra cow ni ków;
– człon ko stwo w ra dzie pra cow ni czej przed się bior stwa pań -
stwo we go.

3. In ne upraw nie nia or ga ni za cji związ ko wej

3.1 Pro ce du ra sto so wa nia kar re gu la mi no wych
Pra co daw ca, któ ry ma za miar uka rać pra cow ni ka jed ną z kar po rząd ko wych

(upo mnie nie, na ga na, ka ra pie nię żna), ma obo wią zek wy słu chać pra cow ni ka
na oko licz ność zda rzeń uza sad nia ją cych za sto so wa nie ka ry. O za sto so wa niu
ka ry pra co daw ca za wia da mia pra cow ni ka w for mie pi sem nej, zaś ten mo że
w cią gu 7 dni od dnia uka ra nia wnieść sprze ciw od za sto so wa nej ka ry.

O uwzględ nie niu lub od rzu ce niu sprze ci wu de cy du je pra co daw ca
po roz pa trze niu sta no wi ska re pre zen tu ją cej pra cow ni ka or ga ni za cji
związ ko wej. Jest to for ma kon sul ta cji, a nie uzgod nie nia. Pew ne pro ble my
prak tycz ne bu dzi brak okre śle nia ter mi nu na za ję cie sta no wi ska przez za kła -
do wą or ga ni za cję związ ko wą, pod czas gdy pra co daw ca po wi nien za jąć sta -
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no wi sko w spra wie sprze ci wu pra cow ni ka w ter mi nie 14 dni od dnia je go
wnie sie nia. Przy jąć na le ży, że or ga ni za cja związ ko we bez zbęd nej zwło ki
po win na za jąć sta no wi sko w tej spra wie.

Usu nię cie od pi su za wia do mie nia o uka ra niu po win no na stą pić po ro ku
nie na gan nej pra cy. Skró ce nie te go okre su mo że na stą pić z wła snej ini cja ty -
wy pra co daw cy lub na wnio sek re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or -
ga ni za cji związ ko wej.

3.2 Po dział środ ków z fun du szu so cjal ne go
W czę ści do ty czą cej upraw nień or ga ni za cji związ ko wych w za kre sie re -

pre zen ta cji zbio ro wych in te re sów pra cow ni ków okre ślo no za sa dy wpro wa -
dza nia re gu la mi nu Za kła do we go Fun du szu Świad czeń So cjal nych. W za kre -
sie in dy wi du al nych in te re sów pra cow ni czych art. 27 ust. 2 usta wy o związ -
kach za wo do wych okre śla, że przy zna wa nie pra cow ni kom świad czeń ze
środ ków fun du szu po win no na stę po wać w uzgod nie niu z za kła do wą or ga ni -
za cją związ ko wą. Za zwy czaj w re gu la mi nie fun du szu okre śla się po wo ła nie
ko mi sji so cjal nej, w skład któ rej wcho dzą przed sta wi cie le or ga ni za cji związ -
ko wych, przed sta wi cie le pra cow ni ków nie zrze szo nych oraz przed sta wi cie le
pra co daw cy. Przy zna nie świad czeń w dro dze uchwa ły ta kiej ko mi sji speł nia
wa ru nek uzgod nie nia z za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą.

3.3. Upraw nie nia do kon tro li prze strze ga nia pra wa pra cy
Związ ki za wo do we na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 23 ma ja 1991r.

o związ kach za wo do wych ma ją pra wo do pro wa dze nia sa mo dziel nej kon tro -
li prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy. Upraw nie nie to wy ni ka z na stę pu -
ją cych prze pi sów:

Art. 8 Na za sa dach prze wi dzia nych w ni niej szej usta wie oraz w usta wach
od ręb nych związ ki za wo do we kon tro lu ją prze strze ga nie prze pi sów do ty czą -
cych in te re sów pra cow ni ków, eme ry tów, ren ci stów, bez ro bot nych i ich ro -
dzin.

Art. 23 ust. 1 Związ ki za wo do we spra wu ją kon tro lę nad prze strze ga niem
pra wa pra cy oraz uczest ni czą, na za sa dach okre ślo nych od ręb ny mi prze pi sa -
mi, w nad zo rze nad prze strze ga niem prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

Art. 26 pkt 3 Do za kre su dzia ła nia za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej
na le ży w szcze gól no ści: spra wo wa nie kon tro li nad prze strze ga niem w za kła -
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dzie prze pi sów pra wa pra cy, a w szcze gól no ści prze pi sów oraz za sad bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.”

Upraw nie nie do kon tro li prze strze ga nia za gad nień praw nej ochro ny pra cy
w za kła dzie pra cy, ale rów nież i ogra ni cze nia za kre su tej kon tro li zo sta ły po -
twier dzo ne w uchwa le Są du Naj wy ższe go z dnia 16 lip ca 1993r.
(IPZP 28/93 OSNC 1994/1/2), w któ rej stwier dzo no:

„1. Za war te w art. 8, 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 usta wy z dnia 23 ma ja 1991r.
o związ kach za wo do wych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) upraw nie nie do kon tro -
lo wa nia przez związ ki za wo do we prze strze ga nia pra wa pra cy ozna cza ta kże
upraw nie nie do kon tro lo wa nia wy so ko ści wy na gro dzeń pra cow ni ków; nie
ozna cza na to miast upraw nie nia do żą da nia od pra co daw cy udzie le nia in for -
ma cji o wy so ko ści wy na gro dze nia bez je go zgo dy.

2. Ujaw nie nie przez pra co daw cę bez zgo dy pra cow ni ka wy so ko ści je go
wy na gro dze nia za pra cę mo że sta no wić na ru sze nie do bra oso bi ste go w ro zu -
mie niu art. 23 i 24 ko dek su cy wil ne go”.

Kon tro la or ga ni za cji związ ko wej mo że więc do ty czyć ta kich za gad nień
jak na wią za nie i usta nie sto sun ku pra cy, ba da nia le kar skie i szko le nia pra -
cow ni ków, urlo py wy po czyn ko we, czas pra cy, wy na gro dze nia i in ne za gad -
nie nia z za kre su praw nej ochro ny pra cy. Kon tro la ta mo że być wy ko ny wa na
sa mo dziel nie lub we współ pra cy z spo łecz ną in spek cją pra cy. W przy pad ku
stwier dze nia nie pra wi dło wo ści związ ki za wo do we mo gą po in for mo wać pra -
co daw cę o swo ich usta le niach i wno sić o usu nię cie nie pra wi dło wo ści.
W przy pad ku bra ku re ak cji ze stro ny pra co daw cy, związ ki za wo do we mo gą
pod jąć współ pra cę z Pań stwo wą In spek cją Pra cy na za sa dach opi sa nych
w dal szej czę ści ni niej szej pu bli ka cji.
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Upraw nie nia or ga ni za cji związ ko wych nie za my ka ją się tyl ko w ra mach
dzia łal no ści zwią za nej z praw ną ochro ną pra cy, lecz roz cią ga ją się rów nież
na sfe rę za gad nień zwią za nych z tech nicz nym bez pie czeń stwem pra cy, po -
tocz nie na zy wa nym bhp. Re ali za cja tych upraw nień wy ma ga zgo ła od mien -
nych kom pe ten cji, po przez ogól ne wia do mo ści z za kre su bhp, zna jo mość
prze pi sów bra nżo wych spe cy ficz nych dla da nej ga łę zi czy też ro dza ju pro duk -
cji. Nie wąt pli wie te go ro dza ju dzia łal ność re ali zo wa na jest spo ra dycz nie – tak
ze wzglę dów opi sa nych wy żej, jak i z uwa gi na wy peł nia nie tej mi sji przez
spo łecz ną in spek cję pra cy, a ta kże słu żby pra co daw cy – np. słu żbę bhp.

Dzia łal ność or ga ni za cji związ ko wych na po lu bhp, w świe tle obo wią zu -
ją cych prze pi sów, mo że być re ali zo wa na za rów no w spo sób bez po śred ni, jak
i po śred ni.

1. Bez po śred ni nad zór i kon tro la bhp

Bez po śred ni nad zór i kon tro la bhp mo że od by wać się na pod sta wie za -
pi su art. 26 ust. 3 usta wy o związ kach za wo do wych, któ ry upraw nia za kła -
do wą or ga ni za cję związ ko wą do spra wo wa nia kon tro li nad prze strze ga niem
w za kła dzie pra cy prze pi sów pra wa pra cy, a w szcze gól no ści prze pi sów oraz
za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Dzia łal ność kon tro l no -nad zor cza re -
ali zo wa na jest za zwy czaj w za kła dach, w któ rych nie funk cjo nu je spo łecz -
na in spek cja pra cy. W przy pad ku stwier dze nia za gro żeń z za kre su bhp or ga -
ni za cja związ ko wa mo że po in for mo wać o tym pra co daw cę lub od po wied nie
słu żby pra co daw cy (po szcze gól nych kie row ni ków, słu żbę bhp), mo że rów -
nież, gdy dzia ła nia te nie przy no szą skut ku, wnio sko wać o prze pro wa dze nie
kon tro li przez or ga ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
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2. Prze pro wa dza nie ba dań na oko licz ność za gro żeń 
wy stę pu ją cych w za kła dzie

Usta wa o związ kach za wo do wych w tre ści art. 29 okre śli ła pro ce du rę
prze pro wa dza nia ba dań na oko licz ność za gro żeń wy stę pu ją cych w za kła -
dzie. Otóż ma jąc uza sad nio ne po dej rze nia o wy stę po wa nie za gro żeń dla ży -
cia lub zdro wia pra cow ni ków, or ga ni za cja związ ko wa mo że wy stą pić
do pra co daw cy z wnio skiem o prze pro wa dze nie od po wied nich ba dań, po -
wia da mia jąc o tym rów no cze śnie okrę go we go in spek to ra pra cy. In ter pre tu -
jąc ten za pis, na le ży ro zu mieć, że ba da nia, o któ rych w nim mo wa, do ty czą
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy. Za sa dy pro wa dze -
nia przed mio to wych ba dań (obo wiąz ki pra co daw cy) okre ślo ne zo sta ły
w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 2.02.2011 r. w spra wie ba dań
i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz.
U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).”

Pra co daw ca ma obo wią zek wska zać czyn ni ki szko dli we dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy, dla któ rych wy ko nu je się ba da nia i po mia ry. Po nad to
pra co daw ca kon sul tu je z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi, w try bie
przy ję tym u da ne go pra co daw cy, dzia ła nia do ty czą ce:

1. Roz po zna nia i ty po wa nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do -
wi sku pra cy,

2. Wy ko ny wa nia ba dań, po mia rów i po bie ra nia pró bek tych czyn ni ków
na sta no wi sku pra cy.

Na le ży więc ro zu mieć, że in ter wen cja or ga ni za cji związ ko wej, oprócz
stwier dze nia po dej rze nia za gro że nia, mo że mieć miej sce rów nież wów czas,
gdy pra co daw ca nie re ali zu je obo wiąz ków wy ni ka ją cych z cy to wa ne go roz -
po rzą dze nia, lub gdy w okre sie od ostat nich ba dań na stą pi ła istot na zmia -
na po wo du ją ca po wsta nie no we go za gro że nia.

W ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia wnio sku or ga ni za cji związ ko wej, pra co -
daw ca in for mu je ją o swo im sta no wi sku w tym za kre sie. Je że li ba da nia zo -
sta ną prze pro wa dzo ne, pra co daw ca udo stęp nia ich wy ni ki or ga ni za cji
związ ko wej wraz z in for ma cją o spo so bie i ter mi nie usu nię cia stwier dzo ne -
go za gro że nia. Na le ży ocze ki wać, że or ga ni za cja związ ko wa nad zo ro wać
bę dzie na dal re ali za cję tych dzia łań pra co daw cy.

Je że li pra co daw ca po dej mie de cy zję o nie zre ali zo wa niu przed mio to wych
ba dań, czy li od rzu ci wnio sek związ ku za wo do we go, lub w cią gu 14 dni od zło -
że nia wnio sku nie zaj mie sta no wi ska, or ga ni za cja związ ko wa mo że zle cić
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prze pro wa dze nie ba dań na koszt pra co daw cy. Or ga ni za cja związ ko wa, po dej -
mu jąc de cy zję o wy ko na niu ba dań wbrew sta no wi sku pra co daw cy jest zo bo -
wią za na po in for mo wać pra co daw cę o tej de cy zji z co naj mniej 14-dnio wym
wy prze dze niem po da jąc jed no cze śnie in for ma cję o za kre sie ba dań oraz ich
prze wi dy wa nych kosz tach. Pra co daw ca w cią gu 7 dni mo że zwró cić się
do okrę go we go in spek to ra pra cy o usta le nie ce lo wo ści za mie rzo nych ba dań
lub ich nie zbęd ne go za kre su. Jak wy ni ka z po wy ższe go okrę go wy in spek tor
pra cy, a nie in spek tor pra cy, ma tyl ko 7 dni na za ję cie sta no wi ska w po wy ższej
spra wie. Prze pro wa dze nie ba dań wbrew sta no wi sku okrę go we go in spek to ra
pra cy zwal nia pra co daw cę z obo wiąz ku po kry cia kosz tów tych ba dań.

Opi sy wa ną wy żej pro ce du rę mo żna przed sta wić na stę pu ją co:
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Za gro że nie
stwier dzo ne przez zwią zek za wo do wy

Pra co daw ca
de cy zja o od rzu ce niu wnio sku 

Okręgowy 
Inspektor

Pracy
in for ma cja dla pra co daw cy

in for ma cja
do OIP

Związki zawodowe
de cy zja o prze pro wa dze niu ba dań 

na koszt pra co daw cy 

prze ka za nie informacji
or ga ni za cji związ ko wej

Pra co daw ca
„odwołanie” pracodawcy o ustalenie

celowości badań lub ich zakres

Okręgowy Inspektor Pracy 
zajmuje stanowisko co do celowości badań.

Prze pro wa dze nie ba dań 
wbrew  sta no wi sku PIP – kosz ty ba dań 

po kry wa zwią zek

in for ma cja 
dla pra co daw cy

in for ma cja
do OIP



3. Po śred ni udział w nad zo rze i kon tro li bhp

Po śred ni udział w nad zo rze i kon tro li bhp mo że być re ali zo wa ny na stę -
pu ją co:

• or ga ni za cja związ ko wa mo że re ali zo wać te go ro dza ju dzia łal ność po -
przez współ pra cę ze spo łecz ną in spek cją pra cy – i to nie tyl ko w for mach
prze wi dzia nych w prze pi sach (wy bo ry sip, pla ny pra cy, kie ro wa nie dzia łal -
no ścią, oce na dzia łal no ści) – ale rów nież przez co dzien ne kon tak ty, wza jem -
ną wy mia nę uwag i spo strze żeń, dzia ła nia wspól ne, or ga ni za cję i udział
w ró żne go ro dza ju kon kur sach i szko le niach;

• przez udział w pra cach ko mi sji bhp (u pra co daw ców za trud nia ją cych po -
nad 250 pra cow ni ków) – po przez swo ich przed sta wi cie li w tej ko mi sji, or -
ga ni za cję ko mi sji bhp oraz jej kom pe ten cje. Spo sób funk cjo no wa nia ko mi -
sji opi sa ny zo stał czę ści do ty czą cej Spo łecz nej In spek cji Pra cy;

• przez ka żdą for mę kon tak tu z pra co daw cą, nie ko niecz nie okre ślo ną w ra -
mach obo wią zu ją ce go pra wa. Mo gą to być na ra dy, udział we wspól nych
spo tka niach czy też bez po śred nie kon tak ty wy ni ka ją ce z oma wia nia bie żą -
cych spraw.
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Za gro że nie
stwier dzo ne przez zwią zek za wo do wy

Pra co daw ca
de cy zja o przeprowadzeniu badań 

in for ma cja 
dla pra co daw cy

in for ma cja
do OIP

Związki zawodowe
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zagrożeń or ga ni za cji związ ko wej in for ma cja
do OIP

Okręgowy 
Inspektor

Pracy



Prze pi sy usta wy o związ kach za wo do wych w roz dzia le 5 „Od po wie dzial -
ność za na ru sze nie prze pi sów usta wy” okre śla ją na ru sze nie prze pi sów usta -
wy ja ko prze stęp stwo. Ka ra ne jest prze szka dza nie w two rze niu związ ków
za wo do wych, utrud nia nie pro wa dze nia dzia łal no ści związ ko wej, dys kry mi -
no wa nie pra cow ni ków w związ ku z przy na le żno ścią do związ ków za wo do -
wych oraz nie do peł nia nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z prze pi sów usta wy.

Art. 35 ust. 1 usta wy okre śla za gro że nie kar ne ja ko grzyw nę lub ka rę ogra -
ni cze nia wol no ści.

Na pod sta wie prze pi su art. 33 par. 1 ko dek su kar ne go grzyw nę wy mie rza
się w staw kach dzien nych. Mo że ona wy no sić mi ni mal nie 10 sta wek dzien -
nych zaś mak sy mal nie 360 sta wek dzien nych. Sąd usta la staw kę dzien ną in -
dy wi du al nie dla ka żde go spraw cy, bio rąc pod uwa gę do cho dy spraw cy, je go
wa run ki oso bi ste, ro dzin ne, sto sun ki ma jąt ko we i mo żli wo ści za rob ko we.
Bio rąc pod uwa gę po wy ższe oko licz no ści, sąd mo że usta lić staw kę dzien ną
w roz pię to ści od 10 zł do 2 000 zł.

Ka ra ogra ni cze nia wol no ści, na pod sta wie art. 34 par. 1 ko dek su kar ne go,
trwa naj kró cej je den mie siąc, zaś naj dłu żej dwa na ście mie się cy. W cza sie
od by wa nia ka ry ogra ni cze nia wol no ści ska za ny nie mo że bez zgo dy są du
zmie niać miej sca sta łe go po by tu, jest obo wią za ny do wy ko ny wa nia pra cy
wska za nej przez sąd, ma obo wią zek udzie la nia wy ja śnień do ty czą cych prze -
bie gu od by wa nej ka ry.

Pro ce du ra wsz czy na nia po stę po wa nia w przy pad kach na ru szeń prze pi sów
usta wy o związ kach za wo do wych przed sta wia się na stę pu ją co:

• Za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa okre ślo ne go
w prze pi sach usta wy o związ kach za wo do wych kie ro wa ne jest do wła ści we -
go pro ku ra to ra re jo no we go. Za wia do mie nie to mo że zło żyć sam po krzyw -
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dzo ny, czy li or ga ni za cja związ ko wa lub pra cow nik bę dą cy człon kiem or ga -
ni za cji związ ko wej.

• W przy pad ku pod ję cia usta leń o za ist nie niu opi sy wa nych wy żej na ru -
szeń usta wy o związ kach za wo do wych, in for ma cję o po dej rze niu po peł nie -
nia prze stęp stwa mo że skie ro wać do pro ku ra to ra rów nież przed sta wi ciel or -
ga nu kon tro l ne go – np. Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Do cho dze nia w przed mio to wych spra wach, pod nad zo rem pro ku ra to ra,
pro wa dzi Po li cja.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go do cho dze nia pro ku ra tor po dej mu je de cy zję
o umo rze niu po stę po wa nia (gdy brak jest pod staw do wnie sie nia ak tu oska -
rże nia) lub o skie ro wa niu do są du ak tu oska rże nia.
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Na ru sze nie prze pi sów usta wy o zwią z kach za wo do wych
to prze stęp stwo, zaś na ru sze nie prze pi sów o spo łecz nej in -
spek cji pra cy to wy kro cze nie.



1. Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia SIP

Pod sta wo wym ak tem praw nym re gu lu ją cym dzia łal ność spo łecz nej in -
spek cji pra cy jest usta wa z dnia 24.06.1983 r. o spo łecz nej in spek cji pra -
cy (Dz. U. nr 35, po zy cja 163, z późn. zm.). Usta wa z 1983 r. za stą pi ła „sta -
rą” usta wę o sip z dnia 4.02.1950 r.

Ure gu lo wa nia do ty czą ce dzia łal no ści sip znaj du ją się ta kże w prze pi sach
usta wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko deks pra cy (tekst jed no li ty Dz. U.
z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.). W roz dzia le IIb „Nad zór i kon tro la prze -
strze ga nia pra wa pra cy” w art. 185 § 1 okre ślo no, że „Spo łecz ną kon tro lę
prze strze ga nia pra wa pra cy, w tym prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, spra wu je spo łecz na in spek cja pra cy”.

Umiesz cze nie in sty tu cji spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy obok
or ga nów Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej
w ak cie praw nym bę dą cym pod sta wo wym do ku men tem pra wa pra cy, sta wia
spo łecz nych in spek to rów pra cy na do sko na łej po zy cji wyj ścio wej do trud -
nych roz mów z pra co daw ca mi. Po nad to in sty tu cja sip po ja wia się w ko dek -
sie pra cy w:

– art. 207 § 2 ust. 7 „Pra co daw ca jest obo wią za ny chro nić zdro wie i ży cie
pra cow ni ków po przez za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki. W szcze -
gól no ści pra co daw ca jest obo wią za ny:

za pew niać wy ko na nie za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy.”,
– art. 23712 § 1 „Pra co daw ca za trud nia ją cy wię cej niż 250 pra cow ni ków

po wo łu je ko mi sję bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, zwa ną da lej „ko mi sją
bhp”, ja ko swój or gan do rad czy i opi nio daw czy. W skład ko mi sji wcho dzą
w rów nej licz bie przed sta wi cie le pra co daw cy, w tym pra cow ni cy słu żby bhp
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i le karz spra wu ją cy opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi, oraz przed sta wi -
cie le pra cow ni ków, w tym spo łecz ny in spek tor pra cy.”, i § 2 te go ar ty ku łu,
któ ry sta no wi, że „Prze wod ni czą cym ko mi sji bhp jest pra co daw ca lub oso ba
przez nie go upo wa żnio na, a wi ce prze wod ni czą cym – spo łecz ny in spek tor
pra cy lub przed sta wi ciel pra cow ni ków”.

Umiesz cze nie za pi sów do ty czą cych upraw nień spo łecz nych in spek to rów
pra cy w ko dek sie pra cy świad czy po nad to o wo li usta wo daw cy wzmoc nie -
nia i roz wo ju in sty tu cji sip.

Kolejnym aktem prawnym, określającym prawa i obowiązki sip, jest
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich doku -
mentowania, a także z zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870). Na pod sta wie po sta no wień
te go prze pi su spo łecz ny in spek tor pra cy obok pra cow ni ka słu żby bhp jest
oso bą pro wa dzą cą po stę po wa nie po wy pad ko we. Je go za da niem oprócz
czyn no ści wy ni ka ją cych z prze pi sów roz po rzą dze nia jest dba nie o in te re sy
pra cow ni ka po szko do wa ne go w wy ni ku wy pad ku przy pra cy.

Jak po ka zu je do świad cze nie wy ni ka ją ce z prze pro wa dzo nych przez in -
spek to rów pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy kon tro li po stę po wań po wy -
pad ko wych, ze spo ły po wy pad ko we bar dzo czę sto nie do sto so wu ją wnio -
sków pro fi lak tycz nych do rze czy wi stych przy czyn wy pad ków przy pra cy.
Ja ko wnio ski pro fi lak tycz ne uży wa się czę sto „dy żur nych” za pi sów:
„omó wić z pra cow ni ka mi, zwró cić uwa gę w trak cie szko le nia pra cow ni -
ków, za cho wać szcze gól ną ostro żność, po uczyć o ko niecz no ści za cho wa -
nia kon cen tra cji.
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Zgo dę na uru cho mie nie ma szyn i urzą dzeń po wy pad ku
wy ra ża pra co daw ca w uzgod nie niu ze spo łecz nym in spek to -
rem pra cy.

W przy pad ku wy pad ku śmier tel ne go, cię żkie go lub zbio ro -
we go zgo dę wy ra ża pra co daw ca po uzgod nie niu z pań stwo -
wym in spek to rem pra cy i pro ku ra to rem.



2. Struk tu ra spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy

Roz po czy na jąc oma wia nie te go za gad nie nia trze ba wy ja śnić jed no znacz -
nie, że w ak tu al nym sta nie praw nym in sty tu cja spo łecz ne go nad zo ru nad wa -
run ka mi pra cy funk cjo nu je tyl ko na po zio mie za kła du pra cy. Wszel kie pró -
by two rze nia po nadza kła do wych struk tur sip są po zba wio ne pod staw praw -
nych. Nie ozna cza to za ka zu ich two rze nia. Są one bar dzo po ży tecz ne
– zwłasz cza w aspek cie za pew nie nia za kła do wym ko mór kom sip po mo cy
szko le nio wej, do radz twa, re pre zen ta cji in te re sów śro do wi ska itd. Nie wąt pli -
wie two rzo ne przy po nadza kła do wych struk tu rach związ ków za wo do wych
in sty tu cje ko or dy na to rów pra cy sip speł nia ją wy mie nio ne funk cje i mo gą
stać się przy czyn kiem do zmian le gi sla cyj nych w tym za kre sie.

W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów struk tu ra sip przed sta wia
się na stę pu ją co (art. 3 usta wy o sip):
• za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy – dla ca łe go za kła du
pra cy;
• od dzia ło wi (wy dzia ło wi) spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla po -
szcze gól nych od dzia łów (wy dzia łów);
• gru po wi spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla ko mó rek or ga ni za -
cyj nych od dzia łów (wy dzia łów).

Za zna czyć na le ży, że w kom pe ten cjach za kła do wych or ga ni za cji związ -
ko wych le ży do sto so wa nie or ga ni za cji spo łecz nej in spek cji pra cy do po trzeb
wy ni ka ją cych ze struk tu ry za kła du pra cy. Tak więc, to za kła do we or ga ni za -
cje związ ko we de cy du ją, czy w za kła dzie pra cy dzia łał bę dzie tyl ko za kła -
do wy sip, czy też struk tu ra spo łecz ne go nad zo ru zo sta nie roz bu do wa na.

W prak ty ce spo łecz na in spek cja pra cy funk cjo nu je na po zio mie za kła do we -
go spo łecz ne go in spek to ra pra cy. Struk tu ry od dzia ło wych sip wy stę pu ją tyl ko
w więk szych za kła dach pra cy, a spo ra dycz nie po wo łu je się gru po wych sip.

Pew ne trud no ści mo gą po wstać przy or ga ni za cji struk tur sip w przed się -
bior stwach wie lo za kła do wych. W ta kiej sy tu acji naj roz sąd niej szym roz -
wią za niem jest wy bór za kła do we go sip, umiej sco wio ne go w sie dzi bie dy -
rek cji fir my oraz od dzia ło wych sip dzia ła ją cych w po szcze gól nych za kła -
dach czy fi liach przed się bior stwa. Na to miast w przy pad ku po sia da nia nie -
za le żnej oso bo wo ści praw nej przez po szcze gól ne za kła dy, np. funk cjo nu -
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ją ce w for mie hol din gu, spo łecz ną in spek cję pra cy na le ży zor ga ni zo wać
nie za le żnie dla ka żde go za kła du pra cy. Jed na kże pod kre ślić na le ży, że to
za kła do we or ga ni za cje związ ko we są kom pe tent ne do de cy do wa nia
o struk tu rze sip.

3. Wy bo ry or ga nów spo łecz nej in spek cji pra cy

Or ga ni za to rem wy bo rów spo łecz nych in spek to rów pra cy są za kła do we
or ga ni za cje związ ko we. Or ga ni za cje te po win ny opra co wać (uchwa lić)
wspól ny re gu la min wy bo rów sip (art. 6 ust. 6 usta wy o sip). Dzia ła ją ce
w ska li ogól no kra jo wej or ga ni za cje związ ko we mo gą usta lić ra mo we wy -
tycz ne do re gu la mi nów wy bo rów sip. Wy da je się, że przy or ga ni za cji wy -
bo rów sip naj wa żniej szą rze czą jest umie jęt ność osią gnię cia po ro zu mie nia
mię dzy związ ka mi za wo do wy mi co do za sad prze pro wa dze nia wy bo rów.

Ka den cja spo łecz ne go in spek to ra pra cy trwa 4 la ta. Oso ba mi upo wa żnio -
ny mi do do ko ny wa nia wy bo rów są wszy scy pra cow ni cy fir my, a więc wy -
bie rać nie mo gą oso by, któ re świad czą pra cę na pod sta wie in nej niż sto su -
nek pra cy np. na pod sta wie umo wy zle ce nia (czyn ne pra wo wy bor cze).

Na to miast spo łecz nym in spek to rem pra cy (bier ne pra wo wy bor cze) mo -
że być pra cow nik za kła du pra cy, któ ry jest człon kiem związ ku za wo do we go
i nie zaj mu je sta no wi ska kie row ni ka za kła du pra cy lub sta no wi ska kie row -
ni cze go bez po śred nio pod le głe go kie row ni ko wi za kła du pra cy. Za kła do we
or ga ni za cje związ ko we mo gą usta lić, że spo łecz nym in spek to rem pra cy mo -
że być pra cow nik nie bę dą cy człon kiem związ ku za wo do we go.

Do dat ko we wy ma ga nia sta wia ne spo łecz nym in spek to rom to po sia da nie
zna jo mo ści za gad nień wcho dzą cych w za kres dzia ła nia sip oraz:

• co naj mniej pię cio let ni staż pra cy w bra nży, do któ rej za kład na le ży i co
naj mniej dwu let ni staż pra cy w da nym za kła dzie, wa ru nek ten do ty czy za -
kła do we go sip;
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• co naj mniej dwu let ni staż pra cy w bra nży oraz co naj mniej je den rok pra -
cy w da nym za kła dzie, wa ru nek ten do ty czy od dzia ło we go i gru po we go
sip.

Po wy ższych wy mo gów nie mo żna jed nak in ter pre to wać ja ko wa run ków
funk cjo no wa nia sip, gdyż np. w za kła dach no wo pow sta ją cych nie by ło by
mo żli wo ści po wo ła nia struk tur sip.

W za le żno ści od wiel ko ści za kła du pra cy wy bo ry sip prze pro wa dza ne są
w for mie bez po śred niej lub po śred niej i tak:

1. Za kła do wych i od dzia ło wych (wy dzia ło wych) sip:
– w za kła dach pra cy lub od dzia łach (wy dzia łach) li czą cych do 300 pra -

cow ni ków – wy bie ra ogól ne ze bra nie pra cow ni ków za kła du pra cy lub od -
dzia łu (wy dzia łu), są to wy bo ry bez po śred nie. 

– w za kła dach pra cy lub od dzia łach (wy dzia łach) li czą cych po wy żej 300
pra cow ni ków:

a) za kła do we go sip wy bie ra ze bra nie od dzia ło wych (wy dzia ło wych) sip
i gru po wych sip;

b) od dzia ło we go (wy dzia ło we go) sip wy bie ra ze bra nie gru po wych sip.
2. Gru po wych sip wy bie ra za wsze ogól ne ze bra nie pra cow ni ków ko mó -

rek or ga ni za cyj nych od dzia łu (wy dzia łu).
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W prak ty ce wy bo ry ca łej struk tu ry sip po win ny przed sta -
wiać się na stę pu ją co:

GRU PO WI SIP
wy bo ry bez po śred nie – wy bie ra ją wszy scy pra cow ni cy da nej

ko mór ki

OD DZIA ŁO WI (WY DZIA ŁO WI) SIP
wy bo ry po śred nie – wy bie ra ją gru po wi sip

ZA KŁA DO WY SIP
wy bo ry po śred nie – wy bie ra ją od dzia ło wi (wy dzia ło wi) i gru -

po wi sip



Usta wa o spo łecz nej in spek cji pra cy nie pre cy zu je, czy wy bo ru od dzia ło -
we go (wy dzia ło we go) sip i za kła do we go sip na le ży do ko nać spo śród już wy -
bra nych in spek to rów, czy też mo że być to oso ba, któ ra nie uczest ni czy ła
jesz cze w wy bo rach. Przy jąć na le ży za sa dę, że to za kła do we or ga ni za cje
związ ko we w tre ści re gu la mi nu wy bo rów sip roz strzy ga ją tę kwe stię.

W przy pad ku nie wy wią zy wa nia się spo łecz ne go in spek to ra pra cy ze swo -
ich obo wiąz ków mo że on zo stać od wo ła ny z tej funk cji przed upły wem ka -
den cji. Od wo ła nia do ko nu je się w ta kim sa mym try bie, ja ki obo wią zu je
przy prze pro wa dza niu wy bo rów. Pro ce du ra od wo ła nia sip mo że być za po -
cząt ko wa na przez za kła do wą or ga ni za cję związ ko wą lub przez co naj mniej
jed ną pią tą ogól nej licz by pra cow ni ków. Za koń cze nie peł nie nia funk cji sip
na stę pu je rów nież w wy ni ku zrze cze nia się jej lub usta nia sto sun ku pra cy
spo łecz ne go in spek to ra pra cy (roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy).
W przy pad ku wcze śniej sze go za koń cze nia peł nie nia funk cji sip (przed upły -
wem ka den cji) na le ży prze pro wa dzić wy bo ry uzu peł nia ją ce.

Wie lo krot nie pod czas prze pro wa dzo nych wy bo rów sip, do cho dzi do nie -
po ro zu mień co do pra wi dło wo ści wy bo rów i ich zgod no ści z pra wem.
Do roz strzy ga nia spo rów w tym za kre sie nie jest upraw nio ny ża den or gan
kon tro li ze wnętrz nej (ani są do wy, ani Pań stwo wej In spek cji Pra cy). Tak
uzna ło Ko le gium Kom pe ten cyj ne przy Są dzie Naj wy ższym w Po sta no wie -
niu Są du Naj wy ższe go z dnia 9.11.1995 r. (sygn. akt III PO 16/95, OSNAP
z 1996 r. Nr 12, poz. 176). Tak więc, de cy zja pra cow ni ków o wy bo rze sip
jest osta tecz na i pod wa ża nie jej przez or gan ze wnętrz ny by ło by na ru sze niem
pra wa. Pra cow ni cy lub or ga ni za cje związ ko we nie za do wo lo ne z wy bo rów
lub z dzia ła nia sip, mo gą od wo łać go i wy brać no we go w dro dze wy bo rów
uzu peł nia ją cych.
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Ja ko przy kład nie pra wi dło wo ści przy do ko ny wa niu wy -
bo rów SIP mo żna po dać przy pa dek unie mo żli wie nia udzia łu
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nik miał pra wo uczest ni cze nia w gło so wa niu na no we go za -
kła do we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy.



4. Upraw nie nia i obo wiąz ki spo łecz nych in spek to rów pra cy

Opi su jąc upraw nie nia spo łecz nych in spek to rów pra cy, na le ży jed no znacz -
nie stwier dzić, że obo wiąz kiem pra co daw cy jest za pew nie nie sip od po -
wied nich wa run ków re ali za cji ich za dań (art. 14 usta wy o sip). Pra co daw ca
jest zo bo wią za ny po kry wać kosz ty zwią za ne z dzia łal no ścią spo łecz nej in -
spek cji pra cy. Usta wa nie pre cy zu je ro dza ju kosz tów po no szo nych przez
pra co daw cę. Na le ży przy jąć, że nie zbęd ne dla pra wi dło we go dzia ła nia spo -
łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy mo gą być na stę pu ją ce dzia ła nia:

• za kup ksią żek za le ceń i uwag sip;
• prze szko le nie pod sta wo we i szko le nia okre so we sip;
• pre nu me ra ta pra sy fa cho wej;
• za opa trze nie sip w prze pi sy (z za kre su pra wa pra cy i bhp);
• zapewnienie środków na nie zbęd ne pod ró że słu żbo we;
• wy po sa że nie sip w ochro ny oso bi ste, odzież i obu wie ro bo cze.

4.1 Upraw nie nia kon tro l ne sip
Zgod nie z prze pi sem art. 4 usta wy o sip ma ją oni pra wo:
• kon tro lo wać stan bu dyn ków, ma szyn, urzą dzeń tech nicz nych i sa ni tar -

nych oraz pro ce sy tech no lo gicz ne z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy;

• kon tro lo wać prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy, w tym po sta no -
wień ukła dów zbio ro wych i re gu la mi nów pra cy, w szcze gól no ści w za kre sie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, ochro ny pra cy ko biet, mło do cia nych i osób
nie peł no spraw nych, urlo pów i cza su pra cy, świad czeń z ty tu łu wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych;

• uczest ni czyć w kon tro li prze strze ga nia w za kła dzie pra cy prze pi sów
do ty czą cych ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go;

• brać udział w ana li zo wa niu przy czyn po wsta wa nia wy pad ków
przy pra cy, za cho ro wań na cho ro by za wo do we i in ne scho rze nia wy wo ła ne
wa run ka mi śro do wi ska pra cy oraz kon tro lo wać sto so wa nie przez za kła dy
pra cy wła ści wych środ ków za po bie gaw czych.

Cy to wa ne upraw nie nia przy słu gu ją wszyst kim spo łecz nym in spek to rom
pra cy, a nie tyl ko za kła do wym sip. Do świad cze nie uczy, że naj czę ściej wy -
ko rzy sty wa ne upraw nie nie to kon tro la za gad nień bhp oraz po dej mo wa nie in -
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ter wen cji w spra wach i pro ble mach zgła sza nych przez pra cow ni ków. Jest to
zja wi sko zro zu mia łe, ja ko że spo łecz ny in spek tor pra cy z re gu ły do brze zna
za gro że nia wy stę pu ją ce w za kła dzie pra cy i jest oso bą, u któ rej pra cow nik
mo że i po wi nien szu kać ra dy i po mo cy.

Przed sta wio ne upraw nie nia da ją spo łecz nym in spek to rom pra cy bar dzo
sze ro kie mo żli wo ści, jed na kże do ich peł ne go wy ko rzy sta nia po trzeb -
na jest bar dzo sze ro ka wie dza, tak z za kre su pra wa pra cy, tech nicz ne go
bez pie czeń stwa pra cy, jak i ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Tak więc,
pod sta wą do pra wi dło we go wy ko ny wa nia tej funk cji obok nie zbęd nej
prak ty ki, po win no być grun tow ne prze szko le nie od by te nie zwłocz nie
po do ko na niu wy bo ru i sys te ma tycz ne ak tu ali zo wa nie wia do mo ści po -
przez szko le nia okre so we.

Aby móc re ali zo wać swo je upraw nie nia spo łecz ny in spek tor
pra cy ma pra wo do (art. 8 usta wy):
• wstę pu w ka żdym cza sie do po miesz czeń i urzą dzeń za kła du
pra cy;
• żą dać od osób kom pe tent nych in for ma cji oraz oka za nia do ku -
men tów w spra wach wcho dzą cych w za kres je go dzia ła nia.

Pa mię tać na le ży o tym, że utrud nia nie spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy
do stę pu do po miesz czeń i urzą dzeń oraz nie udzie la nie sto sow nej in for ma cji
mo że być po trak to wa ne ja ko utrud nia nie dzia łal no ści sip, co jest wy kro cze -
niem okre ślo nym w art. 22 ust. 1 usta wy.

W tre ści ar ty ku łu „Spo łecz na in spek cja pra cy – in sty tu cja mi nio ne go cza -
su.” (PiZS 2009/8/8-14) Pa weł Pet t ke usto sun ko wu jąc się do upraw nień
kon tro l nych spo łecz ne go in spek to ra pra cy stwier dził: „Bez sprzecz nie na ru -
szy prze pi sy pra co daw ca, któ ry bez żad nej przy czy ny od mó wi spo łecz ne mu
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in spek to ro wi pra cy do stę pu do istot nych z uwa gi na przed miot je go za in te -
re so wa nia po miesz czeń. Je że li jed nak z po wo du ro dza ju czy cha rak te ru pro -
duk cji pra co daw ca, wy ko nu jąc swo je praw ne obo wiąz ki, usta li ge ne ral ne
pro ce du ry re gla men tu jąc do stęp do nie któ rych po miesz czeń lub urzą dzeń, to
spo łecz ny in spek tor pra cy rów nież mu si się im pod po rząd ko wać. Na ru sza jąc
ta kie prze pi sy po rząd ko we spo łecz ny in spek tor pra cy, (…) pod le ga od po -
wie dzial no ści po rząd ko wej prze wi dzia nej prze pi sa mi pra wa pra cy.”

W oce nie au to ra spo łecz ny in spek tor pra cy spo ty ka jąc się w swo jej dzia -
łal no ści kon tro l nej z pro ble ma mi w do stę pie do po miesz czeń pra cy za wsze
mo że zwró cić się o po moc do wła ści we go pań stwo we go in spek to ra pra cy
o pod ję cie sto sow nej in ter wen cji, for mie dzia łań kon tro l nych czy też in ter -
wen cji pre wen cyj nej.

Oprócz upraw nień ty po wo kon tro l nych spo łecz ni in spek to rzy
pra cy ma ją po nad to pra wo:
• uczest ni czyć w pra cach ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
• opi nio wać pro jek ty pla nów po pra wy wa run ków bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy i pla nów re ha bi li ta cji za wo do wej oraz kon -
tro lo wać re ali za cję tych pla nów,
• po dej mo wać dzia ła nia na rzecz ak tyw ne go udzia łu pra cow ni -
ków za kła dów pra cy w kształ to wa niu wła ści wych wa run ków
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz od dzia ły wać na prze strze -
ga nie przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

Za sa dą okre ślo ną w art. 15 usta wy jest wy ko ny wa nie przez spo łecz nych
in spek to rów pra cy swo ich za dań po za go dzi na mi pra cy, jed na kże ze wzglę -
du na or ga ni za cję pra cy za kła dów pra cy czyn no ści te czę sto mu szą być wy -
ko ny wa ne w go dzi nach pra cy (np. udział w pra cach ko mi sji bhp, lub kon tro -
la wa run ków pra cy, na ra dy, szko le nia). Jed nym z wa żniej szych za dań spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy jest udział w po stę po wa niu po wy pad ko wym, jest
on człon kiem ze spo łu po wy pad ko we go wraz z pra cow ni kiem słu żby bhp.
Oczy wi ste jest, że pra ce te go ze spo łu to czą się w go dzi nach pra cy (prze słu -
cha nie po szko do wa ne go i świad ków, wi zja miej sca wy pad ku, do ku men to -
wa nie zda rze nia, kon tro la do ku men ta cji pra cow ni czej, opra co wa nie tre ści
pro to ko łu po wy pad ko we go), a więc i spo łecz ny in spek tor pra cy mu si w tym
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cza sie być zwol nio ny ze swo ich co dzien nych obo wiąz ków. We wszyst kich
tych przy pad kach spo łecz ny in spek tor pra cy za cho wu je pra wo do wy na gro -
dze nia.

Usta wa nie okre śla mak sy mal ne go wy mia ru zwol nie nia od pra cy w ce lu
wy ko na nia za dań, pra co daw ca zaś nie po wi nien nad mier nie in ge ro wać
w dzia ła nia po dej mo wa ne przez sip. Pra cow ni cy za kła du oraz or ga ni za cje
związ ko we ma ją upraw nie nia do roz li cze nia sip z efek tów je go pra cy. Aby
spre cy zo wać upraw nie nia kon tro l ne sip, mo żna po słu żyć się prze pi sa mi
Uchwa ły Ra dy Pań stwa z dnia 6.07.1983 r. w spra wie wy tycz nych do dzia -
łal no ści spo łecz nych in spek to rów pra cy (M. P. nr 23, poz. 128). Prze pis § 3
za łącz ni ka do cy to wa nej Uchwa ły okre śla za gad nie nia, na któ rych po -
win ni sku piać się w cza sie kon tro li spo łecz ni in spek to rzy pra cy. I tak:

a) W dzie dzi nie bez pie czeń stwa pra cy ich dzia ła nia po win ny szcze gól -
nie sku pić się na eli mi na cji za gro żeń, któ re są przy czy ną wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych, a któ rych li kwi da cja lub ogra ni cze nie
przy nie sie trwa łą po pra wę wa run ków pra cy. W szcze gól no ści po win ni kon -
tro lo wać:

• prze strze ga nie wy mo gów tech no lo gicz nych pod wzglę dem bez pie czeń -
stwa pra cy, po sta no wień do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej oraz in struk cji
ob słu gi ma szyn;

• wy po sa że nie ma szyn i urzą dzeń tech no lo gicz nych w osło ny i urzą dze nia
za bez pie cza ją ce oraz spraw ność i przy dat ność tych osłon i urzą dzeń pod czas
ru chu;

• stan urzą dzeń ener ge tycz nych i sku tecz ność dzia ła nia ochron prze ciw po -
ra że nio wych;

• wy po sa że nie pra cow ni ków w spraw ny sprzęt i ochro ny oso bi ste;
• prze strze ga nie przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa

pra cy.
W tre ści art. 304 ko dek su pra cy usta wo daw ca zrów nał w za kre sie pra wa

do bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy pra cow ni ków i oso by wy -
ko nu ją ce pra ce na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy (umo wa -zle ce nie,
umo wa o dzie ło) w za kła dzie pra cy lub in nym miej scu wy zna czo nym przez
pra co daw cę, a ta kże oso by pro wa dzą ce w za kła dzie pra cy lub w miej scu wy -
zna czo nym przez pra co daw cę na wła sny ra chu nek dzia łal ność go spo dar czą.
Pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić tym oso bom bez piecz ne i hi gie nicz -
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ne wa run ki pra cy. Je że li więc w to ku kon tro li spo łecz ny in spek tor pra cy
stwier dzi na ru sze nia prze pi sów bhp wo bec ta kich osób, to w oce nie au to ra,
mo że on po dej mo wać w peł nym za kre sie dzia ła nia in ter wen cyj ne, kie ru jąc
się za pi sem art. 1 usta wy o spo łecz nej in spek cji pra cy. W związ ku z wy raź -
ną ten den cją wska zu ją cą na wzrost ilo ści osób świad czą cych pra ce na in nej
pod sta wie niż sto su nek pra cy na le ży li czyć się z co raz częst szym an ga żo wa -
niem spo łecz nych in spek to rów pra cy w dzia ła nia na rzecz po pra wy wa run -
ków pra cy dla ta kich osób. Za zna czyć na le ży, że prak ty ka po ka zu je, iż czę -
sto w to ku kon tro li pań stwo wej in spek cji pra cy trze ba usta lać pre cy zyj nie,
na ja kich za sa dach świad czo na jest pra ca, czę sto na jed nym sta no wi sku pra -
cu ją pra cow ni cy, dzia ła cze oraz oso by fi zycz ne za trud nio ne np. na umo wę -
-zle ce nie. Ce lo we wy da je się w przy pad ku no we li za cji prze pi sów re gu lu ją -
cych dzia łal ność spo łecz nej in spek cji pra cy wpro wa dze nie, wzo rem za pi sów
ko dek su pra cy, jed no znacz ne go ob ję cia ochro ną sip rów nież i tych osób.

b) W za kre sie hi gie ny pra cy po win ni kon tro lo wać:
• za pew nie nie pra cow ni kom, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi: szat -

ni, po miesz czeń do spo ży wa nia po sił ków, urzą dzeń hi gie nicz no -sa ni tar nych
od po wied nich do ro dza ju pra cy i licz by osób;

• prze strze ga nie norm hi gie nicz nych, a w szcze gól no ści do ty czą cych sub -
stan cji szko dli wych, za py le nia, ha ła su, wi bra cji, mi kro kli ma tu i oświe tle nia;

• wy da wa nie przy słu gu ją cych na okre ślo nych sta no wi skach pra cy środ -
ków odżyw czych, na po jów i środ ków hi gie ny oso bi stej;

• pod da wa nie pra cow ni ków obo wiąz ko wym ba da niom le kar skim (pro fi -
lak tycz nym) oraz badać ak tu al ność orze czeń stwier dza ją cych brak prze ciw -
wska zań do za trud nie nia na da nym sta no wi sku pra cy pra cow ni ków za trud -
nio nych w wa run kach ucią żli wych i szko dli wych dla zdro wia.

c) W za kre sie praw nej ochro ny pra cy po win ni kon tro lo wać w szcze gól -
no ści prze strze ga nie prze pi sów do ty czą cych:

• skró co ne go cza su pra cy wpro wa dzo ne go ze wzglę du na ucią żli we lub
szko dli we wa run ki pra cy;

• ochro ny pra cy ko biet i mło do cia nych, zwłasz cza prze strze ga nie za ka zu
za trud nia nia przy pra cach wzbro nio nych i cza su pra cy tych pra cow ni ków;

• usta la nia przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy;
• świad czeń pie nię żnych z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do -

wych oraz świad czeń wy ni ka ją cych z ukła dów zbio ro wych pra cy oraz re gu -
la mi nów wy na gra dza nia.
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Po nad to powinni kon tro lo wa ć:
• pi sem ne  za wie ra nie umów o pra cę i tre ści tych umów;
• wy da wa nie pra cow ni kom świa dectw pra cy;
• udzie la nie urlo pów wy po czyn ko wych (urlo py za le głe);
• pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, szcze gól nie w za kre sie roz li cze nia

pra cy i do pusz czal ne go li mi tu pra cy w go dzi nach nad licz bo wych;
• pra cę w nie dzie le, świę ta oraz w pię cio dnio wym ty go dniu pra cy, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem od po wied nie go roz li cze nia tej pra cy;
• ter mi no we  do ko ny wa nia wy płat wy na gro dzeń dla po szcze gól nych grup

pra cow ni ków.
Sku tecz na kon tro la za gad nień do ty czą cych praw nej ochro ny pra cy mo żli -

wa jest tyl ko przy za pew nie niu spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy do stę pu
do do ku men ta cji bę dą cej przed mio tem kon tro li. Trud no so bie wy obra zić
kon tro lę za wie ra nia umów o pra cę oraz tre ści tych umów, wy da wa nia świa -
dectw pra cy oraz tre ści tych do ku men tów, bez do stę pu do akt oso bo wych
pra cow ni ków. Pra co daw ca jest oczy wi ście obo wią za ny udo stęp nić spo łecz -
ne mu in spek to ro wi pra cy te do ku men ty, po dob nie jak do ku men ta cję do ty -
czą cą cza su pra cy, urlo pów wy po czyn ko wych czy też do ku men ta cje do ty -
czą cą na li cze nia wy so ko ści wy na gro dzeń za pra cę. Z dru giej stro ny spo łecz -
ny in spek tor pra cy ma jąc do stęp do tych do ku men tów po wi nien pa mię tać
o obo wiąz ku prze strze ga nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych oraz
o pra wie ka żde go do ochro ny je go dóbr oso bi stych.

Z do świad czeń au to ra wy ni ka, że opi sy wa ne wy żej za gad nie nia nie są
czę sto, z ra cji ich spe cy fi ki oraz pro ble mów in ter pre ta cyj nych, przed mio tem
za in te re so wań spo łecz nych in spek to rów pra cy, ale w rów nież w tej dzie dzi -
nie mo żna sku tecz nie dzia łać w in te re sie pra cow ni ków. Prze cież to do spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy szyb ko do cie ra ją in for ma cje o tym np. kto jesz cze
nie otrzy mał umo wy o pra cę, kto nie otrzy mał za le głe go urlo pu wy po czyn -
ko we go czy też kto nie otrzy mał wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad -
licz bo wych.

Je że li w trak cie kon tro li za kła du pra cy spo łecz ny in spek tor pra cy stwier -
dzi na ru sze nie przez pra cow ni ka prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, po wi nien on zwró cić uwa gę te mu pra cow ni ko wi, na obo wią -
zek prze strze ga nia prze pi sów i za sad bhp. Brak re ak cji pra cow ni ka na zwró -
co ną uwa gę, jak i lek ce wa że nie za sad i prze pi sów ochro ny pra cy, mo gą
wska zy wać na ich nie do sta tecz ną zna jo mość oraz na nie umie jęt ność wy ko -

43



ny wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny. W ta kim przy pad ku spo łecz ny in spek -
tor pra cy po wi nien zwró cić się do kie row ni ka wła ści wej ko mór ki or ga ni za -
cyj nej o cza so we od su nię cie pra cow ni ka od tej pra cy i za po zna nie go
z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 10 ust. 1 i 2
usta wy o sip). Wy da je się, że przed mio to wy wnio sek po wi nien po wi nien
przy jąć for mę za pi su w od dzia ło wej księ dze uwag. Spo łecz ni in spek to rzy
pra cy nie po win ni oba wiać się te go ty pu „nie po pu lar nych” de cy zji, gdyż
efek tem ich nie pod ję cia mo że być re al ne za gro że nie zdro wia i ży cia sa me go
pra cow ni ka i pra cow ni ków z nim współ pra cu ją cych.

4.2 Księ ga za le ceń i uwag sip – obo wiąz ki pra co daw cy, 
usta le nie wzo ru księ gi

W przy pad ku stwier dze nia przez spo łecz ne go in spek to ra pra cy w to ku
kon tro li od dzia łu (wy dzia łu) nie prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy, po -
wi nien on po in for mo wać o tych fak tach kie row ni ka od dzia łu (wy dzia łu). Po -
in for mo wa nie kie row ni ka po win no na stą pić jed no cze śnie z wpi sa niem
uwa gi do od dzia ło wej (wy dzia ło wej) księ gi uwag. W anek sie do ni niej szej
pu bli ka cji za miesz czo no wzór księ gi uwag. Do ko na nie wpi su do księ gi
uwag nie ma cha rak te ru wią żą ce go dla kie row ni ka od dzia łu, jed na kże po wi -
nien on pod jąć de cy zję w spra wie usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ści i nie zwłocz nie po in for mo wać o tym spo łecz ne go in spek to ra pra cy (art. 9
ust. 1 i 2 usta wy o sip). O wszyst kich za pi sach w księ gach uwag oraz o po -
dej mo wa nych dzia ła niach przez kie row ni ków od dzia łów (wy dzia łów) po wi -
nien być na bie żą co in for mo wa ny kie row nik za kła du pra cy (pra co daw ca).

Za le ce nia sip
Pod sta wo wą for mą re ak cji na stwier dzo ne w za kła dzie pra cy nie pra wi dło wo -

ści z za kre su pra wa pra cy są za le ce nia spo łecz ne go in spek to ra pra cy. Do dać
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na le ży, że za le ce nia mo że for mu ło wać tyl ko za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra -
cy, na to miast od dzia ło wi i gru po wi sip mo gą być ini cja to ra mi ich wy da wa nia.

Bar dzo wa żnym za gad nie niem jest okre śle nie za kre su przed mio to we go za le -
ce nia sip. Otóż przy jąć na le ży, że za le ce nia mo gą do ty czyć ca łe go, sze ro ko po -
ję te go pra wa pra cy, a więc tak za gad nień tech nicz nej ochro ny pra cy (bhp), jak
i praw nej ochro ny pra cy. Jest to bar dzo du ży za kres, bio rąc zwłasz cza pod uwa -
gę skut ki za le ce nia w po sta ci obo wiąz ku je go re ali za cji. Jak wy ni ka z po wy ższe -
go, usta wo daw ca wy po sa żył spo łecz ną in spek cję pra cy w bar dzo sze ro kie
upraw nie nia, któ rych wy ko rzy sta nie wy ma ga du żej wie dzy i od po wie dzial no ści.

Pod sta wą do wy da nia za le ce nia są usta le nia wła sne za kła do we go spo łecz -
ne go in spek to ra pra cy lub usta le nia od dzia ło we go (wy dzia ło we go) bądź gru -
po we go sip (art. 11 usta wy o sip).

Obo wiąz kiem kie row ni ka za kła du pra cy (pra co daw cy) wy ni ka ją cym ze
wspo mi na ne go art. 12 usta wy o sip jest za ło że nie za kła do wej księ gi za le -
ceń i uwag prze zna czo nej do za pi sów za kła do we go spo łecz ne go in spek to ra
pra cy. Na pod sta wie § 3 Uchwa ły Ra dy Pań stwa z dnia 6.07.1983 r. w spra -
wie wy tycz nych do dzia łal no ści spo łecz nych in spek to rów pra cy (Mo ni tor
Pol ski, nr 23, poz. 128) głów ny in spek tor pra cy, Za rzą dze niem nr 5
z dnia 15.07.1983 r. okre ślił wzór ksiąg za le ceń i uwag spo łecz nych in -
spek to rów pra cy (Dzien nik Urzę do wy Mi ni ster stwa Pra cy, Płac i Spraw
So cjal nych nr 11, poz. 30 z 1983 r.). W anek sie do ni niej szej pu bli ka cji za -
miesz czo no wzór księ gi za le ceń i uwag sip. Na le ży do dać, że spo łecz ny in -
spek tor pra cy in for mu je pra co daw cę o nie pra wi dło wo ściach, czy niąc jed no -
cze śnie sto sow ny za pis w księ gach.

Uwa gi sip
In sty tu cja uwag jest naj czę ściej wy ko rzy sty wa na przez od dzia ło wych

(wy dzia ło wych) sip i po nie kąd mo że być przyj mo wa na ja ko jed no z kry te -
riów oce ny ich pra cy. Po nad to wy da wa ne uwa gi (w przy pad ku ich nie wy ko -
na nia) mo gą i po win ny sta no wić pod sta wę kie ro wa nych do pra co daw cy za -
le ceń za kła do we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy. Kie row nik za kła du pra cy
(pra co daw ca) jest obo wią za ny za ło żyć od dzia ło we (wy dzia ło we) księ gi
uwag oraz za kła do wą księ gę za le ceń i uwag (art. 12 usta wy o sip).

Miej sce prze cho wy wa nia wy mie nio nych ksiąg okre śla kie row nik za kła du
pra cy (pra co daw ca). Naj czę ściej ze wzglę du na do stęp ność dla wszyst kich
za in te re so wa nych, miej scem tym jest se kre ta riat kie row ni ka za kła du pra cy
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(do ty czy to księ gi za le ceń i uwag) oraz sie dzi by kie row ni ków od dzia łów
(do ty czy to ksiąg uwag). Po nad to za ta kim roz wią za niem prze ma wia obo -
wią zek udo stęp nia nia ksiąg do wglą du za kła do wym or ga ni za cjom związ ko -
wym, or ga nom sa mo rzą du za ło gi, or ga nom Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz
in nym or ga nom nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy.

Za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy, do ko nu jąc wpi su za le ce nia, po wi -
nien o tym fak cie nie zwłocz nie po in for mo wać kie row ni ka za kła du (pra co -
daw cę), ze wzglę du cho cia żby na ko niecz ność jak naj szyb sze go usu nię cia
nie pra wi dło wo ści.

For mu łu jąc treść za le ce nia za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra -
cy po wi nien pa mię tać, że po win no ono:
• okre ślać ro dzaj stwier dzo ne go uchy bie nia;
• być ja sne i pre cy zyj ne (tzn. nie bu dzą ce żad nych wąt pli wo ści);
• okre ślać spo sób je go re ali za cji;
• okre ślać miej sce wy stę po wa nia nie pra wi dło wo ści;
• okre ślać ter min usu nię cia nie pra wi dło wo ści;
• być opa trzo ne pod pi sem i pie czę cią sip oraz okre śle niem da ty
je go wy da nia.

Prze pi sy usta wy o sip okre śla ją dwa ro dza je za le ceń za kła do we go spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy (art. 11 ust. 1 i 2):

a) za le ce nia „ter mi no we”;
b) za le ce nia wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą dze nia tech nicz ne go lub okre -

ślo nych ro bót.
a) terminowe

Za le ce nia te go ro dza ju wy da wa ne są w przy pad ku stwier dze nia uchy bień
nie ro dzą cych bez po śred nie go za gro że nia dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków.
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Prze cho wy wa nie księ gi za le ceń i uwag za kła do we go
spo łecz ne go in spek to ra pra cy u nie go sa me go jest nie wła -
ści we, to pra co daw ca jest ad re sa tem za le ceń, dla te go na le -
ży mu za pew nić ła twy do stęp do niej.



W ta kiej sy tu acji na le ży wy zna czyć re al ny ter min wy ko na nia za le ce nia, a co
za tym idzie, usu nię cia nie pra wi dło wo ści. God ne po le ce nia jest wspól ne
usta le nie, wraz pra co daw cą ter mi nu re ali za cji za le ce nia.

Ja ko przy kła dy za le ceń usu nię cia uchy bień w okre ślo nym ter mi nie mo żna
po dać:

■ „Do dnia dzi siej sze go nie opra co wa no za kła do we go pla nu urlo pów
wy po czyn ko wych pra cow ni ków na 2009 r. Obo wią zek ta ki wy ni ka z tre ści
re gu la mi nu pra cy. Za le cam opra co wać za kła do wy plan urlo pów wy po czyn -
ko wych pra cow ni ków na 2009 r.

Ter min wy ko na nia: 15.01.2009 r.
Gdańsk 20.12.2008 r. (pie częć, pod pis)”

■ „W dniu dzi siej szym stwier dzi łem, że 20 pra cow ni ków za kła du po sia -
da za le głe urlo py wy po czyn ko we za 2008 r. na ogól ną licz bę 120 dni. Za le -
cam udzie lić za le głych urlo pów wy po czyn ko wych za 2008 r. wszyst kim pra -
cow ni kom po sia da ją cym ta kie urlo py.

Ter min wy ko na nia: 31.03.2009 r.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

■ „W dniu dzi siej szym stwier dzi łem, że pra cow ni cy .................................
za trud nie ni na wy dzia le .............. nie po sia da ją ak tu al nych okre so wych ba -
dań le kar skich. Za le cam skie ro wać na ba da nia le kar skie (okre so we) pra cow -
ni ków ....................................... wy dzia łu ..................... ze wzglę du na upływ
ter mi nu wa żno ści tych ba dań, w ce lu stwier dze nia bra ku prze ciw wska zań
do za trud nia nia na zaj mo wa nych sta no wi skach.

Ter min wy ko na nia: 31.01.2009 r.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

■ „Wszy scy pra cow ni cy wy dzia łu ......................... (20 osób) nie zo sta li
prze szko le ni na szko le niu okre so wym z za kre su bhp. Za le cam prze pro wa -
dzić szko le nie okre so we z za kre su bhp dla pra cow ni ków wy dzia łu ..............

Ter min wy ko na nia: 28.02.2009 r.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

■ „W po miesz cze niu ha li ma szyn brak jest czę ści świe tló wek (oko ło 10
sztuk). Za le cam uzu peł nić bra ku ją ce świe tlów ki w po miesz cze niu ha li ma szyn.

Ter min wy ko na nia: 31.01.2009 r.
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Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”
■ „Pra cow ni cy za trud nie ni na bu do wie pro wa dzo nej przez na sze przed -

się bior stwo w Gdań sku na ul .................... nie po sia da ją po miesz cze nia szat -
ni. Za le cam zor ga ni zo wać dla pra cow ni ków za trud nio nych na bu do wie
przy ul ..................... w Gdań sku po miesz cze nie szat ni wy po sa żo ne w od po -
wied nią ilość za my ka nych sza fek ubra nio wych oraz w od po wied nią ilość
miejsc do sie dze nia.

Ter min wy ko na nia: 15.02.2009 r.
Gdańsk 20.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

■ „W po miesz cze niu spa wal ni nie dzia ła in sta la cja wy cią go wa. Za le cam
uru cho mić in sta la cję wy cią go wą w po miesz cze niu spa wal ni.

Ter min wy ko na nia: 28.02.2009 r.
Gdańsk 10.02.2009 r. (pie częć, pod pis)”

b) za le ce nia wstrzy ma nia pra cy
W przy pad ku stwier dze nia przez spo łecz ne go in spek to ra pra cy bez po śred -

nie go za gro że nia mo gą ce go spo wo do wać wy pa dek przy pra cy (po ję cie zbie -
żne z po ję ciem bez po śred nie go za gro że nia zdro wia i ży cia), za kła do wy spo -
łecz ny in spek tor pra cy po wi nien nie zwłocz nie wy stą pić, w for mie ust nej,
do kie row ni ka za kła du pra cy (pra co daw cy) o na tych mia sto we usu nię cie te -
go za gro że nia (art. 11 ust. 2 usta wy o sip). W opi sa nej sy tu acji dzia ła nia pra -
co daw cy po win ny być nie zwłocz ne (te go sa me go dnia). Je że li pra co daw ca
nie po dej mu je od po wied nich dzia łań, za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy
wy da je za le ce nie wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą dze nia tech nicz ne go lub
okre ślo nych ro bót. Nie zwłocz nie po do ko na niu wpi su do za kła do wej ksią żki
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Ja ko przy kład za le ce nia, któ re na le ża ło uchy lić, mo żna
po dać za le ce nie o tre ści:

„Za le cam za trud nić na sta no wi sku na uczy ciel ki ję zy ka an -
giel skie go Pa nią Ja ni nę K.”

Wy da nie ta kie go za le ce nia by ło wy ni kiem nie zna jo mo ści
upraw nień przy słu gu ją cych spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy.



za le ceń i uwag – za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy po wi nien o tym fak -
cie po in for mo wać za kła do we or ga ni za cje związ ko we. Do dać na le ży, że jest
to je go su we ren na de cy zja. Nie mu si być ona kon sul to wa na z or ga ni za cja mi
związ ko wy mi. Związ kow cy są o niej in for mo wa ni. Pod ję cie de cy zji wstrzy -
mu ją cej pra ce wy ma ga szcze gól nej roz wa gi, gdyż na le ży za po bie gać za gro -
że niom zdro wia i ży cia, a z dru giej stro ny, w przy pad ku de cy zji błęd nej mo -
żna na ra zić przed się bior stwo na znacz ne stra ty.

Ja ko przy kła dy za le ceń wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą dze nia tech nicz ne -
go lub okre ślo nych ro bót mo żna po dać:

● „Pi ła tar czo wa do drew na (na zwa i nu mer urzą dze nia .....) eks plo ato -
wa na w warsz ta cie sto lar skim nie po sia da osło ny pa sa kli no we go oraz kap -
tu ra ochron ne go. Za le cam wstrzy ma nie pra cy wy mie nio nej pi ły tar czo wej
do cza su za ło że nia osło ny pa sa kli no we go oraz kap tu ra ochron ne go.

Ter min wy ko na nia: na tych miast.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

● „Rusz to wa nie eks plo ato wa ne na bu do wie przy ul ............ w Gdań sku
nie po sia da pio nów ko mu ni ka cyj nych oraz nie zo sta ło w spo sób pra wi dło wy
za ko twio ne. Za le cam wstrzy ma nie prac wy ko ny wa nych na wy mie nio nym
rusz to wa niu do cza su wy ko na nia pra wi dło wych pio nów ko mu ni ka cyj nych
oraz pra wi dło we go za ko twie nia.

Ter min wy ko na nia: na tych miast.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

● „Pra cow ni cy ............................. za trud nie ni przy re mon cie da chu bu -
dyn ku przy ul ......................... w Gdań sku nie zo sta li wy po sa że ni w sprzęt
ochro ny oso bi stej chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści. Za le cam wstrzy -
ma nie ro bót wy ko ny wa nych na da chu bu dyn ku przy ul ................... w Gdań -
sku do cza su wy po sa że nia pra cow ni ków tam za trud nio nych w sprzęt chro -
nią cy przed upad kiem z wy so ko ści.

Ter min wy ko na nia: na tych miast.
Gdańsk 10.01.2009 r. (pie częć, pod pis)”

Obo wią zek wy ko na nia za le ce nia cią ży na kie row ni ku za kła du pra cy
(pra co daw cy), na to miast je go spra wą jest „roz li cze nie” pra cow ni ków od po -
wie dzial nych za do pusz cze nie do po wsta nia nie pra wi dło wo ści.
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W przy pad ku, kie dy pra co daw ca nie zga dza się z tre ścią za le ce nia sip,
mo że wnieść sprze ciw do wła ści we go in spek to ra pra cy Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy (art. 11 ust. 3 usta wy o sip). Sprze ciw od za le ce nia „ter mi no we go”
wno si się w ter mi nie 7 dni od do rę cze nia za le ce nia, na to miast od za le ce nia
wstrzy mu ją ce go pra cę – nie zwłocz nie.

W związ ku ze zło że niem sprze ci wu od za le ce nia sip in spek tor pra cy Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy po wi nien nie zwłocz nie prze pro wa dzić kon tro lę
w za kła dzie pra cy w za kre sie od po wia da ją cym za gad nie niom bę dą cych
przed mio tem za le ce nia. Po nie waż za le ce nie sip mo że do ty czyć za gad nień
praw nej ochro ny pra cy oraz tech nicz nej ochro ny pra cy dzia ła nia in spek to ra
pra cy, rów nież bę dą ró żno rod ne.

W przy pad ku roz pa try wa nia za le ce nia do ty czą ce go bhp (za gad nień
miesz czą cych się w dzia le X ko dek su pra cy) in spek tor pra cy, o ile usta li
za sad ność za le ce nia, po wi nien wy dać na kaz („ter mi no wy”, wstrzy ma nia
prac, skie ro wa nia do in nych prac, wstrzy ma nia eks plo ata cji ma szyn i urzą -
dzeń), po twier dza ją cy w swej tre ści wy da ne za le ce nie. Obo wią zu ją ce prze -
pi sy nie okre śla ją pro ce du ry, któ rą na le ży za sto so wać w przy pad ku, kie dy
in spek tor pra cy stwier dzi, że za le ce nie zo sta ło wy da ne bez pod staw praw -
nych lub gdy jest sprzecz ne z obo wią zu ją cym pra wem. Mo żli we są dwa roz -
wią za nia te go pro ble mu. Pierw sze – in spek tor pra cy po wi nien to za le ce nie
uchy lić. Prze pi sy nie okre śla ją szcze gó ło wo for my te go uchy le nia, jed na kże
w li te ra tu rze wska zu je się na for mę po sta no wie nia, od któ re go słu ży stro nom
(spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy i pra co daw cy) od wo ła nie do Okrę go we go
In spek to ra Pra cy. W dru giej mo żli wej sy tu acji przyj mu je się, że sa mo zło -
że nie przez pra co daw cę sprze ci wu uchy la za le ce nie, zaś nie wy da nie de cy -
zji na ka zo wej w przed mio to wej spra wie przez in spek to ra pra cy Pań stwo wej
In spek cji Pra cy sank cjo nu je uchy le nie spor ne go za le ce nia.

Je że li za ska rżo ne za le ce nie do ty czy za gad nień praw nej ochro ny pra cy,
in spek tor pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy po prze pro wa dze niu kon tro li
kie ru je do pra co daw cy wy stą pie nie (o ile po twier dza za sad ność za le ce -
nia). W sy tu acji, gdy za le ce nie sip do ty czy wy pła ty świad czeń pie nię żnych
ze sto sun ku pra cy in spek tor pra cy mo że na ka zać wy pła tę na le żne go wy na -
gro dze nia, a ta kże in ne go świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi (na -
kaz płat ni czy). W przy pad ku stwier dze nia bra ku pod staw do wy da nia wy -
stą pie nia lub na ka zu płat ni cze go na le ży ocze ki wać po stę po wa nia opi sa ne -
go wy żej.
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Przy kład:
Spo łecz ny in spek tor pra cy wstrzy mu je pra ce na rusz to wa niu bu dow la nym

w związ ku z bra kiem ba rier ochron nych, chro nią cych przed upad kiem z wy -
so ko ści. Pra co daw ca skła da nie zwłocz nie sprze ciw od te go za le ce nia, nie
zga dza jąc się z je go tre ścią (uwa ża jąc, że za gro że nie jest nie znacz ne).

Je że li w to ku kon tro li po twier dzi się za sad ność za le ce nia, in spek tor pra cy
po wi nien wy dać na kaz wstrzy mu ją cy pra ce na tym rusz to wa niu oraz pod jąć
prze wi dzia ne pra wem środ ki w związ ku ze stwier dzo nym wy kro cze niem
prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.

Koń cząc opi sy wa nie za gad nień zwią za nych z wy da wa niem za le ceń
i uwag, na le ży pa mię tać o tym, iż w wie lu za kła dach pra cy spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy ra dzą so bie z roz wią zy wa niem pro ble mów mo gą cych być przed -
mio tem tych środ ków praw nych, po przez in ter wen cje ust ne, któ re skut ku ją
usu nię ciem za gro żeń. W ta kich przy pad kach spo łecz ni in spek to rzy pra cy nie
mo gą udo ku men to wać efek tów i sku tecz no ści swo ich po czy nań. Nie na le ży
dzi wić się skłon no ściom do szyb kie go „za ła twia nia spraw”, czy li w efek cie
usu wa nia za gro żeń, gdyż ta ka for ma dzia ła nia jest na pew no ma ło stre su ją -
ca i nie po wo du je „na ra ża nia się” kie row nic twu za kła du pra cy.

4.3 Do cho dze nie po wy pad ko we
Na pod sta wie art. 237 § 1 pkt. 1 i 2 ko dek su pra cy, Ra da Mi ni strów wy -

da ła Roz po rzą dze nie z dnia 1.07.2009 r. w spra wie usta la nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ków przy pra cy (Dz. U nr 105, poz. 870).

Zgod nie z tre ścią § 4 te go roz po rzą dze nia, oko licz no ści i przy czy ny wy -
pad ków śmier tel nych, cię żkich i zbio ro wych ba da ze spół po wy pad ko wy, po -
wo ły wa ny przez kie row ni ka za kła du pra cy (pra co daw cę), w któ re go skład
wcho dzą pra cow nik słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz spo łecz ny
in spek tor pra cy. 
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In spek tor pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy prze pro wa -
dza ją cy kon tro lę w za kła dzie pra cy w związ ku ze skie ro wa -
nym sprze ci wem mo że i po wi nien po dej mo wać wszyst kie
prze wi dzia ne pra wem środ ki zmie rza ją ce do wy eli mi no wa -
nia za gro żeń.



U pra co daw cy, któ ry zgod nie z art. 23711 § 1 ko dek su pra cy nie ma obo -
wiąz ku two rze nia słu żby bhp, w skład ze spo łu po wy pad ko we go wcho dzi
pra co daw ca lub pra cow nik, któ re mu pra co daw ca po wie rzył wy ko ny wa nie
za dań słu żby bhp. 

Gdy jed nak w za kła dzie nie ma ta kie go pra cow ni ka, to do ze spo łu po wy -
pad ko we go pracodawca mo że do ko op to wać spe cja li stę z ze wnątrz.

Na to miast, gdy w za kła dzie nie funk cjo nu je spo łecz ny in spek tor pra -
cy, w skład ze spo łu wcho dzi przed sta wi ciel pra cow ni ków po sia da ją cy ak -
tu al ne za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia w za kre sie bhp (§ 5 pkt 1 i 2
Roz po rzą dze nia RM z dnia 1.07.2009 r. w spra wie usta la nia oko licz no ści
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De fi ni cja wy pad ku śmier tel ne go, cię żkie go i zbio ro we go
za war ta jest w art. 3 ust. 4-6 usta wy z dnia 30.10.2002 r.
o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).
Wy pad ki te zde fi nio wa no na stę pu ją co:

Wy pa dek śmier tel ny: „Za śmier tel ny wy pa dek przy pra cy
uwa ża się wy pa dek, w wy ni ku któ re go na stą pi ła śmierć w okre -
sie nie prze kra cza ją cym 6 mie się cy od dnia wy pad ku.” (art. 3
ust. 4).

Wy pa dek cię żki: „Za cię żki wy pa dek przy pra cy uwa ża się
wy pa dek, w wy ni ku któ re go na stą pi ło cię żkie uszko dze nie cia ła,
ta kie jak: utra ta wzro ku, słu chu, mo wy, zdol no ści roz rod czej lub
in ne uszko dze nie cia ła al bo roz strój zdro wia, na ru sza ją ce pod -
sta wo we funk cje or ga ni zmu, a ta kże cho ro ba nie ule czal na lub
za gra ża ją ca ży ciu, trwa ła cho ro ba psy chicz na, cał ko wi ta lub
czę ścio wa nie zdol ność do pra cy w za wo dzie al bo trwa łe, istot -
ne ze szpe ce nie lub znie kształ ce nie cia ła.” (art. 3 ust. 5).

Wy pa dek zbio ro wy: „Za zbio ro wy wy pa dek przy pra cy uwa -
ża się wy pa dek, któ re mu w wy ni ku te go sa me go zda rze nia ule -
gły co naj mniej dwie oso by” (art. 3 ust. 6).



i przy czyn wy pad ków przy pra cy). Prze pis ten ko re spon du je z art. 23713a  ko -
dek su pra cy, któ ry mó wi, iż przed sta wi cie le pra cow ni ków są wy bie ra ni
przez za kła do wa or ga ni za cję związ ko wą, a gdy w za kła dzie nie ma ta kiej or -
ga ni za cji, przez pra cow ni ków w try bie przy ję tym w za kła dzie.

Gdy ze wzglę du na ma łą licz bę za trud nio nych, pra co daw ca nie mo że
utwo rzyć ze spo łu po wy pad ko we go w skła dzie dwu oso bo wym oko licz no ści
i przy czy ny wy pad ku usta la ze spół w skła dzie pra co daw ca i spe cja li sta spo -
za za kła du.

Nie zwłocz nie po otrzy ma niu wia do mo ści o wy pad ku ze spół po wy pad -
ko wy jest obo wią za ny przy stą pić do usta la nia oko licz no ści i przy czyn
wy pad ku (§ 7 roz po rzą dze nia), a w szcze gól no ści:

• do ko nać oglę dzin miej sca wy pad ku, sta nu tech nicz ne go ma szyn i
innych urzą dzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zba dać wa -
run ki wy ko ny wa nia pra cy i in ne oko licz no ści, któ re mo gły mieć wpływ
na po wsta nie wy pad ku;

• je że li jest to ko niecz ne, spo rzą dzić szkic lub wy ko nać fo to gra fię miej sca
wy pad ku;

• wy słu chać wy ja śnień po szko do wa ne go, je że li je go stan zdro wia na to
po zwa la;

• ze brać in for ma cje do ty czą ce wy pad ku od świad ków wy pad ku;
• za się gnąć, opi nii le ka rza, a w ra zie po trze by in nych spe cja li stów, w za -

kre sie nie zbęd nym do oce ny ro dza ju i skut ków wy pad ku;
• ze brać in ne do wo dy do ty czą ce wy pad ku;
• okre ślić środ ki pro fi lak tycz ne oraz wnio ski, wy ni ka ją ce z oce ny ry zy ka

za wo do we go na sta no wi sku pra cy, na któ rym wy stą pił wy pa dek.
Po usta le niu oko licz no ści i przy czyn wy pad ku ze spół po wy pad ko wy spo -

rzą dza – nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni od dnia uzy ska nia za wia do mie nia
o wy pad ku – pro to kół usta le nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku przy pra -
cy. Je że li człon ko wie ze spo łu po wy pad ko we go ma ją roz bie żne zda nia, co
do oko licz no ści i przy czyn wy pad ku, o tre ści pro to ko łu po wy pad ko we go de -
cy du je kie row nik za kła du pra cy (pra co daw ca). Ka żdy z człon ków ze spo łu
ma pra wo zło że nia do pro to ko łu po wy pad ko we go zda nia od ręb ne go, któ re
po wi nien uza sad nić. Jest to upraw nie nie szcze gól nie istot ne, gdyż za pis
w pro to ko le po wy pad ko wym, że:

• wy łącz ną przy czy ną wy pad ku by ło udo wod nio ne na ru sze nie przez pra -
cow ni ka prze pi sów do ty czą cych ochro ny ży cia i zdro wia, spo wo do wa ne

53



przez nie go umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go nie dbal stwa (art. 21 ust. 1 usta -
wy wy pad ko wej);

• pra cow nik bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem środ ków odu -
rza ją cych lub sub stan cji psy cho tro po wych, przy czy nił się w znacz nym stop -
niu do po wsta nia wy pad ku (art. 21 ust. 2 usta wy wy pad ko wej), po zba wia
pra cow ni ka po szko do wa ne go pra wa do świad czeń z ty tu łu wy pad ku
przy pra cy. Do dać na le ży, że za sa da ta nie ma za sto so wa nia w przy pad ku
wy pad ku śmier tel ne go. Ro dzi na pra cow ni ka za cho wu je w ta kich oko licz no -
ściach pra wo do świad czeń po wy pad ko wych.

Pro to kół po wy pad ko wy za twier dza pra co daw ca nie póź niej niż w ter mi -
nie 5 dni od je go spo rzą dze nia. 

Przed sta wio ne po wy żej prze pi sy wy po sa ża ją spo łecz ne go in spek to ra pra -
cy w da le ko idą ce upraw nie nia, któ re po win ny być wy ko rzy sty wa ne w ce lu
obro ny upraw nień pra cow ni czych. Jesz cze raz war to przy po mnieć tu za sa dę,
że sip po wi nien uto żsa miać się z in te re sa mi pra cow ni ków, pra co daw cę zaś
re pre zen tu ją od po wied nie słu żby.

Obo wiąz kiem społecznego inspektora pracy jest rów nież kon tro lo wa nie,
czy wdra ża ne są za le co ne środ ki pro fi lak tycz ne, czy okre ślo no oso by od po -
wie dzial ne za ich re ali za cję, czy pra cow nik po szko do wa ny lub ro dzi na
zmar łe go pra cow ni ka otrzy ma ła pro to kół po wy pad ko wy oraz czy oma wia ne
są z pra cow ni ka mi za kła du (w tym z ka drą kie row ni czą) oko licz no ści wy -
pad ków przy pra cy.

Przed mio tem kon tro li mo że być rów nież za pew nie nie po szko do wa ne mu
lub je go ro dzi nie świad cze nia po wy pad ko we go, do wy pła ty któ re go zo bo -
wią za ny jest pra co daw ca na pod sta wie art. 2371 § 2 ko dek su pra cy. Jest to
mia no wi cie od szko do wa nie za utra tę lub uszko dze nie w związ ku z wy pad -
kiem przed mio tów oso bi ste go użyt ku oraz przed mio tów nie zbęd nych do wy -
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ca nie do trzy ma nie te go ter mi nu po win na być po da na w tre -
ści pro to ko łu po wy pad ko we go.



ko ny wa nia pra cy, z wy jąt kiem utra ty lub uszko dze nia po jaz dów sa mo cho do -
wych oraz war to ści pie nię żnych.

Po nad to pra co daw ca, na pod sta wie art. 92 par. 1 ust. 2 kp, wy pła ca pra -
cow ni ko wi 100% wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści do pra cy spo wo do wa -
nej mię dzy in ny mi wy pad kiem przy pra cy. Je że li nie zdol ność do pra cy trwa
dłu żej niż 33 dni w cią gu ro ku ka len da rzo we go pra cow ni ko wi przy słu gu je
za si łek cho ro bo wy.

W to ku po stę po wa nia po wy pad ko we go do cho dzi do ści słej współ pra cy
spo łecz ne go in spek to ra pra cy z za kła do wą słu żbą bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy. Za sa dy tej współ pra cy wy ni ka ją nie tyl ko z cy to wa ne go wy żej roz po -
rzą dze nia w spra wie usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra -
cy, ale rów nież z tre ści Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 2.09.1997 r.
w spra wie słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. Nr 109, poz. 704,
z późn. zm.). Prze pi sy cy to wa ne go roz po rzą dze nia na kła da ją na słu żbę bhp
mię dzy in ny mi na stę pu ją ce obo wiąz ki:

• uczest ni cze nie w usta la niu przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra -
cy oraz w opra co wy wa niu wnio sków wy ni ka ją cych z ba da nia przy czyn
i oko licz no ści tych wy pad ków;

• opra co wy wa nie wnio sków wy ni ka ją cych z za cho ro wań na cho ro by za -
wo do we;

• kon tro la re ali za cji ww. wnio sków;
• współ dzia ła nie ze spo łecz ną in spek cją pra cy oraz z za kła do wy mi or ga -

ni za cja mi związ ko wy mi przy po dej mo wa niu przez nie dzia łań ma ją cych
na ce lu prze strze ga nie prze pi sów oraz za sad bhp, oraz w po dej mo wa nych
przez pra co daw cę przed się wzię ciach w za kre sie po pra wy wa run ków pra cy;

• uczest ni cze nie w pra cach ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Jak wy ni ka z po wy ższe go słu żba bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy jest zo -

bo wią za na do ści słe go współ pra co wa nia ze spo łecz ny mi in spek to ra mi pra cy
w bar dzo sze ro kim za kre sie, da le ko wy kra cza ją cym po za ba da nie przy czyn
i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy.

4.4 Udział sip w pra cach ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
Prze pi sy Dzia łu X ko dek su pra cy „Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy”, Roz -

dział XI „Kon sul ta cje w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz ko mi -
sja bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy” okre śli ły no we za sa dy współ pra cy pra -
co daw cy z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków w za kre sie ochro ny pra cy. Prze -
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pi sy te za stą pi ły do tych cza so we ure gu lo wa nia w za kre sie spo łecz nych prze -
glą dów wa run ków pra cy.

Obo wią zek utwo rze nia ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy spo -
czy wa na pra co daw cy za trud nia ją cym wię cej niż 250 pra cow ni ków
(art. 23712§1 kp). W dro dze za rzą dze nia pra co daw ca po wi nien po wo łać ko -
mi sję oraz okre ślić jej skład. Prze wod ni czą cym ko mi sji bhp jest pra co daw -
ca lub oso ba przez nie go upo wa żnio na, zaś wi ce prze wod ni czą cym – spo -
łecz ny in spek tor pra cy lub przed sta wi ciel pra cow ni ków. Zgod nie z cy to -
wa nym wy żej prze pi sem w skład ko mi sji wcho dzą w rów nej licz bie:

a) przed sta wi cie le pra co daw cy:
• pra cow ni cy słu żby bhp;
• le karz spra wu ją cy opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi;
• in ni re pre zen tan ci pra co daw cy;
b) przed sta wi cie le pra cow ni ków:
• spo łecz ny in spek tor pra cy;
• in ni przed sta wi cie le pra cow ni ków – wy bra ni przez za kła do wą or ga ni za cję

związ ko wą, a w przy pad ku, gdy u pra co daw cy nie dzia ła za kła do wa or ga ni za -
cja związ ko wa – przez pra cow ni ków, w try bie przy ję tym w za kła dzie pra cy.

Spraw ne funk cjo no wa nie ko mi sji mo żli we jest tyl ko w sy tu acji, kie dy nie
bę dzie ona zbyt licz na (oko ło 10-15 osób), a po szcze gól ne jej za da nia mo gą
wy ko ny wać wy od ręb nio ne ze spo ły (3-4 oso by). Na po sie dze niach ple nar -
nych zaś po win ny być oma wia ne wy ni ki prac tych ze spo łów i przyj mo wa ne
wspól ne wnio ski. 

Pod sta wo we za da nia ko mi sji to:
1. Do ko ny wa nie prze glą dów wa run ków pra cy (od po wied nik spo łecz nych

prze glą dów wa run ków pra cy).
2. Do ko ny wa nie okre so wej oce ny sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Są to jed ne z naj wa żniej szych za dań ko mi sji i wy da je się, że to spo łecz ny in -
spek tor pra cy po wi nien być mo to rem ich po dej mo wa nia. Po prze pro wa dze -
niu prze glą dów i ewen tu al nych kon tro li, spo łecz ny in spek tor pra cy po wi nien
do pil no wać, aby ko mi sja okre śli ła za kres stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści
oraz spo so by ich usu nię cia. Wszyst kie te dzia ła nia po win ny pro wa dzić
do wy eli mi no wa nia za gro żeń.

3. Opi nio wa nie po dej mo wa nych przez pra co daw cę środ ków za po bie ga ją -
cych wy pad kom przy pra cy i cho ro bom za wo do wym.
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4. For mu ło wa nie wnio sków do ty czą cych po pra wy wa run ków pra cy.
5. Współ dzia ła nie z pra co daw cą w re ali za cji je go obo wiąz ków w za kre sie

bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Za pis ten nie ozna cza prze nie sie nia od po -
wie dzial no ści za stan bhp z pra co daw cy na ko mi sję, jest ona je go or ga nem
do rad czym i opi nio daw czym.

Po sie dze nia ko mi sji po win ny od by wać się w go dzi nach pra cy, nie rza -
dziej niż raz w kwar ta le. Za czas nie prze pra co wa ny w związ ku z udzia łem
w pra cach ko mi sji pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia. Za sa dę
tą mo żna roz sze rzyć na oso by nie bę dą ce pra cow ni ka mi za kła du, a wcho dzą -
ce w skład ko mi sji (np. le karz spra wu ją cy opie kę zdro wot ną nad pra cow ni -
ka mi). Za sa dy zwro tu kosz tów po win na okre ślać umo wa, o któ rej mo wa
w art. 12 ust. 2 usta wy z dnia 27.06.1997 o słu żbie me dy cy ny pra cy (Dz. U.
z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) W przy pad kach uza sad nio nych,
uzgod nio nych z pra co daw cą ko mi sja mo że ko rzy stać z eks per tyz lub po mo -
cy spe cja li stów spo za za kła du pra cy, kosz ty te po no si pra co daw ca.

Ob ser wo wa na od lat re gu ła po zwa la przy pusz czać, że efek ty prac ko mi sji,
po dob nie jak spo łecz nych prze glą dów wa run ków pra cy, w du żej mie rze za -
le żeć bę dą od ak tyw no ści i ini cja ty wy spo łecz nych in spek to rów pra cy.

5. Wy na gro dze nie zry czał to wa ne sip

Prze pi sy usta wy o sip (art. 15) okre śla ją, że spo łecz ny in spek tor pra cy peł -
ni swo ją funk cję spo łecz nie i w za sa dzie po za go dzi na mi pra cy. Jed na kże
trzy ma nie się li te ral ne tej za sa dy wy pa czy ło by isto tę funk cjo no wa nia in sty -
tu cji sip, a więc kon tro lę wa run ków wy ko ny wa nia pra cy, co jest mo żli we
tyl ko w go dzi nach pra cy za kła du pra cy. Spo łecz ny in spek tor pra cy wy ko nu -
ją cy swo ją funk cję w go dzi nach pra cy za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia
(np. udział w szko le niu, udział w do cho dze niu po wy pad ko wym itp.).

W przy pad ku znacz ne go ob cią że nia go za da nia mi wy ni ka ją cy mi z peł -
nio nej funk cji, spo łecz ny in spek tor pra cy mo że otrzy mać zry czał to wa ne
mie sięcz ne wy na gro dze nie. Wy na gro dze nie to mo że przy słu gi wać za kła -
do we mu sip, jak też wy dzia ło wym i gru po wym sip. Jest ono przy zna wa -
ne przez kie row ni ka za kła du pra cy (pra co daw cę) na wnio sek za kła do -
wej or ga ni za cji związ ko wej. Pod kre ślić na le ży, że to kie row nik za kła -
du de cy du je o przy zna niu wy na gro dze nia w gra ni cach okre ślo nych
prze pi sa mi usta wy.
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W li te ra tu rze ja ko cel przy zna nia wy na gro dze nia zry czał to wa ne go okre śla się:
• przy zna nie re kom pen sa ty ma te rial nej za wy ko ny wa nie do dat ko wej pra -

cy, czę sto po go dzi nach pra cy;
• do dat ko we uzu peł nia nie wia do mo ści z za kre su pra wa pra cy i ochro ny

pra cy (czę sto na by wa nie tej wie dzy w bar dzo sze ro kim za kre sie);
• for mę za chę ty do dzia łal no ści na rzecz ogó łu pra cow ni ków za kła du.
W myśl art. 15 ust. 3 i 4 usta wy o sip mie sięcz ne zry czał to wa ne wy na gro -

dze nie sip usta la się do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej wy na gro dze nia za 30 go -
dzin pra cy, a w szcze gól nie uza sad nio nych wy pad kach – nie prze kra cza ją cej
wy na gro dze nia za 60 go dzin pra cy. Na to miast w za kła dach pra cy cha rak te ry -
zu ją cych się szcze gól nym na si le niem za gro żeń, kie row nik za kła du mo że
zwol nić na czas ka den cji spo łecz ne go in spek to ra pra cy z obo wiąz ku świad cze -
nia pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia. W zasadzie „eta to wi” sip
wy stę pu ją bar dzo rzad ko i tyl ko w du żych za kła dach (por ty, stocz nie, hu ty).

W prak ty ce, po pod ję ciu de cy zji co do ilo ści „przy zna nych” go dzin,
za któ re przy słu gi wać bę dzie wy na gro dze nie zry czał to wa ne, na le ży prze -
mno żyć prze cięt ne wy na gro dze nie sip za jed ną go dzi nę pra cy przez licz bę
„przy zna nych” go dzin. Wg prze pi sów usta wy o sip, wy na gro dze nie sip
mo że być usta lo ne do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej wy na gro dze nia
za 30 lub 60 go dzin pra cy oso by peł nią cej funk cje spo łecz ne go in spek to -
ra pra cy. Pra co daw ca nie jest zo bli go wa ny do je go zmia ny – ob ni że nia lub
pod wy ższe nia w ra zie zmia ny wy so ko ści wy na gro dze nia pra cow ni ka. Je dy -
nie w przy pad ku zwol nie nia pra cow ni ka na czas peł nie nia funk cji za kła do -
we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy z obo wiąz ku wy ko ny wa nia pra cy, z za -
cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia, za cho wu je on przez czas peł nie nia
funk cji pra wo do wy na gro dze nia, ja kie przy słu gi wa ło mu na sta no wi sku pra -
cy zaj mo wa nym w dniu od de le go wa nia, z uwzględ nie niem zmian te go wy -
na gro dze nia, ja kie na stą pią w okre sie od de le go wa nia (art. 15 ust. 6 usta wy).

Do dać na le ży, że zry czał to wa ne mie sięcz ne wy na gro dze nie nie przy słu -
gu je pra cow ni ko wi peł nią ce mu funk cję sip, zwol nio ne mu z obo wiąz ku wy -
ko ny wa nia pra cy na czas peł nie nia tej funk cji.

6. Ochro na sto sun ku pra cy sip

Rze tel ne wy ko ny wa nie za dań spo łecz ne go in spek to ra pra cy jest za da niem
trud nym, zwłasz cza że czę sto wy ma ga po dej mo wa nia de cy zji nie przy chyl -
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nie od bie ra nych przez pra co daw cę. Są to czę sto sy tu acje kon flik to we i aby
choć czę ścio wo za pew nić spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy swo bo dę de cy -
zji, na le ża ło wpro wa dzić ochro nę je go sto sun ku pra cy.

Prze pi sy art. 13 usta wy o sip okre śla ją za sa dy ochro ny sto sun ku pra cy
spo łecz ne go in spek to ra pra cy. Zgod nie z tym prze pi sem za kład pra cy (pra -
co daw ca) nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać umo wy o pra cę z pra -
cow ni kiem peł nią cym funk cję spo łecz ne go in spek to ra pra cy w cza sie
trwa nia man da tu oraz w okre sie ro ku po je go wy ga śnię ciu, chy ba że za -
cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie -
dze nia. W ta kim przy pad ku roz wią za nie umo wy mo że na stą pić tyl ko po wy -
ra że niu zgo dy przez or ga ni za cję związ ko wą.

Cy to wa na ochro na nie od no si się tyl ko do za kła do we go sip, lecz do ty -
czy ta kże od dzia ło wych (wy dzia ło wych) i gru po wych sip. Spo łecz ny in -
spek tor pra cy ob ję ty jest ochro ną od chwi li do ko na nia wy bo ru, na to miast
wy bór pra cow ni ka, któ ry jest w okre sie wy po wie dze nia po wo du je ko niecz -
ność „wy co fa nia” wy po wie dze nia.

Roz wią za nie umo wy o pra cę przez pra co daw cę bez wy po wie dze nia mo że
na stą pić:

a) z wi ny pra cow ni ka (art. 52 ko dek su pra cy) w ra zie:
• cię żkie go na ru sze nia przez pra cow ni ka pod sta wo wych obo wiąz ków pra -

cow ni czych,
• po peł nie nia przez pra cow ni ka w cza sie trwa nia umo wy o pra cę prze stęp -

stwa, któ re unie mo żli wia dal sze za trud nia nie go na zaj mo wa nym sta no wi -
sku, je że li prze stęp stwo jest oczy wi ste lub zo sta ło stwier dzo ne pra wo moc -
nym wy ro kiem,

• za wi nio nej przez pra cow ni ka utra ty upraw nień ko niecz nych do wy ko ny -
wa nia pra cy na zaj mo wa nym sta no wi sku,

b) z przy czyn nie za wi nio nych przez pra cow ni ka (art. 53 ko dek su pra cy):
1. Je że li nie zdol ność pra cow ni ka do pra cy wsku tek cho ro by trwa:
a) dłu żej niż 3 mie sią ce – gdy pra cow nik był za trud nio ny u da ne go pra co -

daw cy kró cej niż 6 mie się cy,
b) dłu żej niż łącz ny okres po bie ra nia z te go ty tu łu wy na gro dze nia i za sił -

ku oraz po bie ra nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go przez pierw sze 3 mie sią ce
– gdy pra cow nik był za trud nio ny u da ne go pra co daw cy co naj mniej 6 mie -
się cy lub je że li nie zdol ność do pra cy zo sta ła spo wo do wa na wy pad kiem
przy pra cy al bo cho ro bą za wo do wą.
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2. W ra zie uspra wie dli wio nej nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy z in nych
przy czyn niż wy mie nio ne w pkt 1, trwa ją cej dłu żej niż 1 mie siąc.

W ka żdym z tych przy pad ków ko niecz ne jest uprzed nie uzy ska nie zgo dy
sta tu to wo wła ści we go or ga nu za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej. Je że li
spo łecz ny in spek tor pra cy jest człon kiem związ ku za wo do we go, to rze czą
oczy wi stą jest, że ten zwią zek bę dzie wła ści wym do je go obro ny. W przy -
pad ku, kie dy spo łecz ny in spek tor pra cy nie jest człon kiem żad ne go związ ku
za wo do we go, na le ży przy jąć za sa dę, że mo że on wska zać or ga ni za cję
związ ko wą wła ści wą do obro ny je go praw.

Zgod nie z prze pi sem art. 411 § 1 ko dek su pra cy w ra zie ogło sze nia upa -
dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy nie sto su je się prze pi sów do ty czą cych
ochro ny pra cow ni ków przed wy po wie dze niem lub roz wią za niem umo wy
o pra cę. Za sa da ta do ty czy rów nież ochro ny sto sun ku pra cy sip.

Je że li w związ ku z pro wa dzo ny mi zwol nie nia mi gru po wy mi nie jest mo -
żli we za trud nie nie na do tych cza so wym sta no wi sku spo łecz ne go in spek to ra
pra cy – w cza sie trwa nia ka den cji oraz w okre sie ro ku po jej upły wie – pra -
co daw ca mo że je dy nie wy po wie dzieć mu do tych cza so we wa run ki pra cy
i pła cy. Je że li po wo du je to ob ni że nie wy na gro dze nia, pra cow ni ko wi przy -
słu gu je do da tek wy rów naw czy do koń ca okre su, w któ rym jest ob ję ty szcze -
gól ną ochro ną sto sun ku pra cy (art. 5 ust. 5 pkt 5 oraz art. 5 ust. 6 usta wy
z dnia 13.03.2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka -
mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków (Dz. U. Nr 90,
poz. 844 z późn. zm.). Ochro na sto sun ku pra cy sip przed zwol nie niem
z przy czyn eko no micz nych do ty czą cych pra co daw cy ist nia ła rów nież po -
cząw szy od 2.06.1996 r. pod rzą da mi „sta rej” usta wy z dnia 28.12.1989 r.
o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy
z przy czyn do ty czą cych pra cow ni ków.
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pra cow nik, czy li spo łecz ny in spek tor pra cy, wów czas nie ma
żad nych prze szkód do roz wią za nia sto sun ku pra cy, np.
na pod sta wie po ro zu mie nia stron lub wy po wie dze nia do ko -
na ne go przez pra cow ni ka.



Umo wę o pra cę, na pod sta wie art. 13 ust. 2 usta wy o sip, mo żna wy po wie -
dzieć rów nież spo łecz ne mu in spek to ro wi pra cy, któ ry uzy skał pra wo do ren -
ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy.

Spo łecz ny in spek tor pra cy jest rów nież chro nio ny przed do ko na niem wy -
po wie dze nia wa run ków pra cy i pła cy na je go nie ko rzyść (art. 13 ust. 3 usta -
wy o sip) w okre sie trwa nia man da tu i w rok po je go wy ga śnię ciu, chy ba że
wy po wie dze nie sta ło się ko niecz ne ze wzglę du na:

1. Wpro wa dze nie no wych za sad wy na gra dza nia do ty czą cych ogó łu pra -
cow ni ków za trud nio nych u da ne go pra co daw cy lub u tej ich gru py, do któ -
rej pra cow nik na le ży.

2. Stwier dzo ną orze cze niem le kar skim utra tę zdol no ści do wy ko ny wa nia
do tych cza so wej pra cy al bo nie za wi nio ną przez pra cow ni ka utra tę upraw nień
ko niecz nych do jej wy ko ny wa nia.

Bio rąc pod uwa gę ca ło kształt ochro ny sto sun ku pra cy spo łecz nych in -
spek to rów pra cy, uznać na le ży, że w obec nym sta nie praw nym jest ona wy -
star cza ją ca, tym bar dziej, że w prak ty ce bar dzo rzad kie są przy pad ki dą że nia
pra co daw ców do ogra ni cza nia ro li sip.

Ochro na sto sun ku pra cy spo łecz ne go in spek to ra pra cy w spo sób szcze gól -
ny zna la zła rów nież od bi cie w orzecz nic twie Są du Naj wy ższe go, i tak:

W wy ro ku z dnia 2 czerw ca 2010 r. (II PK 371/09) stwier dzo no: „Brak
prze pro wa dze nia for mal nych wy bo rów spo łecz ne go in spek to ra pra cy nie
wy klu cza ob ję cia je go sto sun ku pra cy ochro ną szcze gól ną. Pra co daw cy ak -
cep tu ją cy peł nie nie funk cji bez prze pro wa dze nia wy bo rów mu szą li czyć się
z tym, że pra cow nik ten pod le ga szcze gól nej ochro nie sto sun ku pra cy”.

W wy ro ku z dnia 3 sierp nia 2006 r. (II PK 339/05 OSNP 2007/15-16/218)
stwier dzo no: „Kon tro la zgod no ści z pra wem wy bo ru spo łecz ne go in spek to -
ra pra cy nie na le ży do kom pe ten cji są du pra cy. Rze czy wi ste peł nie nie przez
pra cow ni ka funk cji za kła do we go in spek to ra pra cy, nie kwe stio no wa ne przez
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za pew nić tym oso bom mo żli wość swo bod ne go, nie skrę po -
wa ne go dzia łal nia na po lu po pra wy wa run ków pra cy oraz
prze strze ga nia pra wa pra cy. 



związ ki za wo do we i pra co daw cę po wo du je, że pra cow nik ko rzy sta ze szcze -
gól nej ochro ny praw nej przed wy po wie dze niem i roz wią za niem sto sun ku
pra cy”.

7. Społeczna Inspekcja Pracy a związ ki za wo do we 

Za sa dy współ pra cy spo łecz nych in spek to rów pra cy z za kła do wy mi or ga -
ni za cja mi związ ko wy mi okre śla ją przede wszyst kim prze pi sy art. 23 ust. 1
oraz art. 26 ust. 4 usta wy z dnia 23.05.1991 r. o związ kach za wo do wych oraz
po moc ni czo wy tycz ne do dzia łal no ści spo łecz nych in spek to rów pra cy
sta no wią ce za łącz nik do uchwa ły Ra dy Pań stwa z dnia 6.07.1983 r.

Cy to wa ne prze pi sy tak usta wy o związ kach za wo do wych, jak i wy -
tycz ne do dzia łal no ści sip sta no wą, że spo łecz na in spek cja pra cy jest kie -
ro wa na przez za kła do wą or ga ni za cję związ ko wą. Bio rąc pod uwa gę ak -
tu al ną sy tu ację (czę ste funk cjo no wa nie kil ku or ga ni za cji związ ko wych),
przy jąć na le ży, że upraw nie nia ta kie po sia da ją wszyst kie za kła do we or ga -
ni za cje związ ko we. Kie ro wa nie to bez wąt pie nia wy ma ga wy pra co wa nia
wspól ne go sta no wi ska w tej spra wie, zwłasz cza, że spo łecz ny in spek tor pra -
cy jest re pre zen tan tem ca łej za ło gi.

Za sa da współ pra cy spo łecz ne go in spek to ra pra cy z or ga ni za cja mi związ -
ko wym po win na do mi no wać w ich dzia łal no ści, zwłasz cza, że są to or ga ny
re pre zen tu ją ce in te re sy pra cow ni ków.

Prze pi sy usta wy o związ kach za wo do wych nie okre śla ją szcze gó ło wo za -
sad współ pra cy or ga ni za cji związ ko wych z sip, na to miast przy to czo ne wy -
tycz ne, któ re mo gą być w obec nym sta nie praw nym trak to wa ne je dy nie ja -
ko za sa da na kła da ją na spo łecz ne go in spek to ra pra cy obo wią zek spo rzą -
dza nia co rocz nie pla nu pra cy (do ty czy to za kła do wych sip, jak i od dzia ło -
wych i gru po wych sip). Plan za kła do we go sip po wi nien być za twier dzo ny
przez za kła do we or ga ni za cje związ ko we, na to miast pla ny od dzia ło wych
i gru po wych sip po wi nien za twier dzać za kła do wy sip.

Pla ny pra cy spo łecz nych in spek to rów pra cy po win ny obej mo wać na stę -
pu ją ce za mie rze nia:

• czę sto tli wość kon tro li po szcze gól nych za gad nień pra wa pra cy (np. urlo -
pów wy po czyn ko wych, pra cy w nad go dzi nach);

• czę sto tli wość kon tro li po szcze gól nych za gad nień tech nicz nej ochro ny pra -
cy – bhp (np. wy po sa że nie w sprzęt ochro ny oso bi stej, ba da nia le kar skie);
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• szko le nia pod no szą ce wie dzę z za kre su bhp i pra wa pra cy;
• udział w pra cach ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy;
• in ne za gad nie nia.
Re ali za cja za gad nień ob ję tych pla nem pra cy nie wy czer pu je oczy wi ście za -

kre su dzia łal no ści sip, w to ku dzia łań mo gą wy stą pić zda rze nia nie prze wi dzia -
ne np. udział w do cho dze niach po wy pad ko wych, kon tro le in ter wen cyj ne itp.

Re asu mu jąc, za kła do wym or ga ni za cjom związ ko wym nie mo żna przy pi -
sy wać ro li kie row ni czej w zna cze niu ści słym, w sto sun ku do spo łecz ne go in -
spek to ra pra cy, po win na to być ra czej współ pra ca, któ rej ce lem jest do bro
wszyst kich pra cow ni ków za kła du.
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Prze pi sem re gu lu ją cym po wy ższe za gad nie nie jest art. 22 usta wy o sip.
Od po wie dzial ność za na ru sze nia prze pi sów usta wy, a w szcze gól no ści
za unie mo żli wia nie dzia łal no ści spo łecz ne go in spek to ra pra cy po no si
ka żdy, kto pro wa dzi ta ką dzia łal ność w imie niu za kła du pra cy (pra co -
daw cy) oraz, kto nie wy ko nu je za le ce nia spo łecz ne go in spek to ra pra cy.

Do pusz cze nie się do opi sa nych na ru szeń jest wy kro cze niem i pod le ga ka -
rze grzyw ny od 20 do 2 500 zł.

Po stę po wa niem w spra wach o wy kro cze nia rzą dzą na stę pu ją ce za sa dy:
• or ga nem wła ści wym do wsz czę cia po stę po wa nia jest in spek tor Pań stwo -

wej In spek cji Pra cy;
• re ali za cja za gro że nia mo że na stą pić w po sta ci na ło że nia man da tu kar ne -

go (za zgo dą spraw cy) w wy so ko ści do 2 000 zł;
• skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie do są du grodz kie go (gdy spraw ca od mó wi

przy ję cia man da tu lub gdy ro dzaj i za kres wy kro cze nia jest bar dzo po wa żny);
• in spek tor pra cy prze pro wa dza kon tro lę za kła du pra cy z wła snej ini cja ty -

wy lub na wnio sek sip, a w przy pad ku stwier dze nia na ru szeń usta wy na kła -
da grzyw nę w po stę po wa niu man da to wym lub kie ru je wnio sek do są du
o uka ra nie al bo sto su je środ ki od dzia ły wa nia wy cho waw cze go.

• na wy miar ka ry wpływ ma: ro dzaj wi ny (umyśl na, nie umyśl na), ilość
wy kro czeń, spo łecz ne nie bez pie czeń stwo czy nów, do tych cza so wa ka ral ność
ob wi nio ne go, je go stan ma te rial ny, za cho wa nie się w to ku po stę po wa nia,
usu nię cie nie pra wi dło wo ści, zo bo wią za nie się do prze strze ga nia pra wa
w przy szło ści itd.

Ko niecz ność sto so wa nia ka ry grzyw ny za nie prze strze ga nie prze pi sów
usta wy o sip jest zja wi skiem rzad kim i przy znać na le ży, że na sta wie nie pra -
co daw ców do in sty tu cji spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy jest za -
sad ni czo do bre, nie stwier dza się ra żą cych na ru szeń pra wa w tym za kre sie.
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1. Co to są ne go cja cje?

Pro ces ne go cja cji to wa rzy szy nam w ży ciu co dzien nym, mi mo że nie za -
wsze je ste śmy te go świa do mi. Umie jęt no ści ne go cja cyj ne przy da ją się, gdy
chce my ku pić ta niej pre fe ro wa ny to war w skle pie, usta la my wa run ki umo -
wy kup na -sprze da ży, czy wy bie ra my z ro dzi ną miej sce spę dze nia urlo pu.
Naj czę ściej jed nak ne go cja cje do ty czą śro do wi ska na szej pra cy, w któ rej
spę dza my znacz ną część swo je go ży cia. Uczest ni czy my wów czas w pew nej
grze spo łecz nej, w któ rej ka żdy z gra czy pra gnie osią gnąć dla sie bie jak naj -
więk sze ko rzy ści, a ka żda z ta kich sy tu acji sprzy ja po ja wia niu się kon flik -
tów. Po myśl ne roz wią za nie te go spo ru dla obu stron ozna cza osią gnię cie
suk ce su, czy li uda ne ne go cja cje.

Stro na mi w ne go cja cjach w za kła dzie pra cy są naj czę ściej: or ga ni za cje
związ ko we i pra co daw ca. Ne go cja cje w ta kim ukła dzie mo gą być trak to wa -
ne ja ko spo sób roz wią zy wa nia kon flik tów wy ni ka ją cych z roz bie żnych in te -
re sów stron.

Pro ces ne go cja cyj ny skła da się za zwy czaj z czte rech wa -
żnych eta pów na stę pu ją cych po so bie w usta lo nej ko lej no ści:

• przy stą pie nie do ro ko wań/ne go cja cji: stro ny kon flik tu za -
po zna ją się ze sta no wi skiem stro ny prze ciw nej,

• ro ko wa nia/ne go cja cje: ze spół ne go cja cyj ny oma wia za -
gad nie nia bę dą ce przed mio tem spo ru oraz pro po nu je roz wią -
za nia,
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• sfi na li zo wa nie ro ko wań/ne go cja cji: uzgod nie nie wa run -
ków po ro zu mie nia,

• re ali za cja: osta tecz na treść umo wy mię dzy stro na mi zo sta -
je sfor mu ło wa na i za ak cep to wa na przez stro ny.

W sy tu acji, gdy kon flikt in te re sów koń czy się ko rzyst nie tyl ko dla jed nej
stro ny, ma my do czy nie nia nie z ne go cja cja mi, lecz z ma ni pu la cją, czy na -
wet wy mu sze niem.

W ce lu osią gnię cia po ro zu mie nia ka żdy z ne go cja to rów mu si być go to wy
na sta wia nie wa run ków, ale ta kże na ustęp stwa wzglę dem dru giej stro ny.
Re zy gnu jąc czę ścio wo z wła sne go in te re su mo że my dojść do współ pra cy
i osią gnąć cel dla nas naj wa żniej szy (prio ry te to wy).

2. Co wpły wa na prze bieg ne go cja cji?

Na prze bieg ne go cja cji ma wpływ wie le czyn ni ków, w tym przede wszyst -
kim ce chy oso bo wo ści ne go cja to rów, ich umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne i ne go -
cja cyj ne, ale ta kże kon tekst sy tu acyj ny oraz sto so wa ne sty le ne go cja cyj ne.

2.1 Pre dys po zy cje ne go cja to ra
Nie wąt pli wie istot ne zna cze nie dla osią gnię cia suk ce su ne go cja cyj ne go

ma ją kom pe ten cje i umie jęt no ści roz mów ców. Zdol no ści w za kre sie ko mu -
ni ka cji wer bal nej i nie wer bal nej od gry wa ją bar dzo wa żną ro lę w pre zen ta cji
i od bio rze spo łecz nym. Do star cza ją nam one in for ma cji na te mat po glą dów,
prze ko nań i re ak cji osób uczest ni czą cych w roz mo wie. Umie jęt ność kon tro -
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Ne go cja cje to pro ces osią ga nia po ro zu mie nia co naj -
mniej dwóch stron, z któ rych ka żda chce uzy skać dla sie bie
jak naj więk sze ko rzy ści.

Le piej osią gnąć je den wa żny dla nas cel, niż nie osią -
gnąć żad ne go, dla te go bądź go to wy na ustęp stwa.



lo wa nia ko mu ni ka tów nie wer bal nych po zwa la na więk szą kon tro lę prze bie -
gu dys ku sji i utrud nia dru giej stro nie prze wi dy wa nie dal sze go na sze go po -
stę po wa nia (stra te gii). Po za tym kon tro la ne ga tyw nych emo cji za po bie ga
gwał tow ne mu ze rwa niu ne go cja cji.

Wa żnym ele men tem są ta kże umie jęt no ści do bre go słu cha cza. Na le ży pa -
mię tać, że dru ga stro na rów nież chce być wy słu cha na oraz, że ce lem naj wa -
żniej szym dla obu stron jest roz wią za nie kon flik tu.

Do bry słu chacz:
• Utrzy mu je kon takt wzro ko wy;
• Po sia da umie jęt ność sku pia nia się na tre ści wy po wie dzi

roz mów cy;
• Nie prze ry wa wy po wie dzi mó wią ce go i nie roz pra sza je -

go uwa gi;
• Za chę ca roz mów cę do wy ra ża nia swo ich opi nii;
• Za da je py ta nia w ce lu uzy ska nia bar dziej szcze gó ło wych

in for ma cji;
• Sto su je pa ra fra zo wa nie, w ce lu uzy ska nia po twier dze nia

wła ści we go od bio ru prze ka zu.

Po sta raj się swo imi sło wa mi przed sta wić to, co usły sza łeś, w ce lu uzy ska -
nia po twier dze nia, że wła ści wie ode bra łeś ko mu ni kat. Naj czę ściej zda nia
sta no wią ce po praw ne pa ra fra zy roz po czy na ją się w na stę pu ją cy spo sób:

– O ile Pa nią/Pa na do brze zro zu mia łem, to…
– Chce Pa ni/Pan przez to po wie dzieć, że…
– Ro zu miem, że…
Ja ki mi ce cha mi cha rak te ry zu je się do bry ne go cja tor? Przede wszyst -

kim po sia da zdol ność prze ko ny wa nia do swo ich ra cji i ar gu men tów, zna
war tość swo jej ofer ty i po tra fi przed sta wić ją w spo sób obiek tyw ny. Dzię ki
swo im umie jęt no ściom au to pre zen ta cji two rzy wi ze ru nek oso by kom pe tent -
nej i god nej za ufa nia. Po sia da ta kże wy so ką mo ty wa cję, gdyż je go ce lem nie
jest zysk ma te rial ny, lecz osią gnię cie suk ce su, zdo by cie ko lej ne go do świad -
cze nia, roz wój wła snych zdol no ści i umie jęt no ści, ale rów nież zdo by cie
uzna nia i sza cun ku in nych osób. Jest aser tyw ny, a więc nie tyl ko bro ni swo -
je go sta no wi ska, ale z sza cun kiem od no si się do swo je go roz mów cy, trak tu -
jąc go nie jak prze ciw ni ka, lecz part ne ra w roz mo wie. Do bry ne go cja tor po -
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stę pu je zgod nie z wy ty czo ną stra te gią, ale dzia ła przy tym zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi nor ma mi mo ral ny mi oraz prze pi sa mi pra wa, cie szy się też do brą
opi nią w śro do wi sku za wo do wym.

Im wię cej zdo by tych do świad czeń w za kre sie pro wa dze nia ne go cja cji,
tym ła twiej i szyb ciej mo żna prze wi dzieć dzia ła nia wła sne i dru giej stro ny.
Na le ży rów nież pa mię tać, że cen ną i nie zwy kle wa żną ce chą jest zdol ność
ucze nia się na wła snych błę dach, do strze ga nie ich i wła ści we wy cią ga nie
z nich wnio sków.

2.2 Kon tekst sy tu acyj ny
Z po ję ciem ne go cja cji naj czę ściej ko ja rzy my pro ces wy mia ny han dlo wej,

jed nak po ja wia się ono rów nież w sy tu acji kon flik tu spo łecz ne go, w tym ta -
kże we wnątrz or ga ni za cyj ne go, gdy w ce lu za war cia po ro zu mie nia spo ty ka -
ją się stro ny zwią za ne z fir mą, or ga ni za cją, sto wa rzy sze niem. W ta kich sy -
tu acjach szu ka nie kom pro mi su jest nie zwy kle trud ne, po nie waż ka żda roz -
bie żność w spo strze ga niu spra wy pro wa dzić mo że do po wsta wa nia wza jem -
nych pre ten sji i izo lo wa nia się stron.

W ne go cja cjach zbio ro wych bio rą udział pra co daw cy lub/i przed sta wi cie -
le pra co daw ców – z jed nej stro ny, z dru giej przed sta wi cie le pracowników 
– związ ki za wo do we. Zda rza się, że obu stro nom to wa rzy szą do rad cy czy
me dia to rzy, gdyż roz mo wy te go ty pu sprzy ja ją po wsta wa niu at mos fe ry na -
pię cia, zwią za nej czę sto z na ci ska mi ze wnętrz nymi (np. gdy sy tu acja ma
cha rak ter me dial ny).

Nie za le żnie od ran gi pro wa dzo nych roz mów, istot nym ce lem dla pra co -
daw cy bę dzie za cho wa nie jak naj więk szej au to no mii w kie ro wa niu przed się -
bior stwem, na to miast pra cow ni kom za le żeć bę dzie na mo żli wo ści wpły wa -
nia na po li ty kę per so nal ną fir my, w tym wa run ki pra cy i za trud nie nia.
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Wspól nym ce lem po win ny być part ner skie re la cje po mię dzy stro na mi oraz
jak naj lep szy wy nik eko no micz ny fir my, gwa ran tu ją cy z jed nej stro ny po -
czu cie sta bil no ści za trud nie nia pra cow ni kom, z dru giej, zwięk sze nie kon ku -
ren cyj no ści fir my na ryn ku.

Ne go cja cje po win ny za koń czyć się roz wią za nia mi, któ re bę dą obu stron -
nie ko rzyst ne, zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa i za sa da mi mo -
ral ny mi, a ich re zul tat w mia rę mo żli wo ści trwa ły w ob li czu zmia ny cza su
i po ja wia nia się no wych oko licz no ści.

Im bar dziej jed na stro na jest za le żna od de cy zji dru giej, tym ne go cja cje są
trud niej sze. Brak do dat ko we go za ple cza w po sta ci in nych roz wią zań mo że
spo wo do wać, że bę dzie my bar dziej skłon ni zre zy gno wać z więk szo ści wła -
snych ko rzy ści na rzecz za war cia po ro zu mie nia. Ta ka sy tu acja ma czę sto
miej sce wła śnie w ne go cja cjach we wnątrz or ga ni za cji.

Wa żną zmien ną sy tu acyj ną jest ta kże czyn nik cza su oraz sy tu acje ze -
wnętrz ne, któ re w ró żny spo sób mo gą wpły wać i utrud niać, bądź sprzy jać
w roz wią za niu ne go cja cji. Oczy wi ście, gdy wię cej cza su mo że my prze zna -
czyć na ne go cja cje, tym wię cej ko rzy ści mo że my osią gnąć. Z ko lei uzy ska -
my prze wa gę, gdy dru ga stro na dzia ła pod pre sją cza su. Nie da się ukryć, iż
spo sób prze pro wa dza nia ne go cja cji za le ży mię dzy in ny mi od sta tu su stron,
a więc za so bów, ukła du in te re sów, zaj mo wa nych sta no wisk spo łecz nych,
de cy zyj no ści, po sia da ne go za ple cza oraz wspar cia spo łecz ne go. Ina czej
na przy kład bę dą prze bie gać ne go cja cje mię dzy dy rek to ra mi dwóch nie za le -
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Gdy roz bie żność in te re sów jest zbyt du ża, po szu kuj
wspól nych ko rzy ści dla obu stron.

Nie po ka zuj, że je steś za le żny od de cy zji dru giej stro ny
i bar dzo li czysz na da ne roz wią za nie. Niech Twój roz mów ca
my śli, że nie za le ży Ci tak bar dzo na wy ni ku ne go cja cji,
a więc nie zro bisz wszyst kie go, aby go osią gnąć.



żnych firm, a ina czej mię dzy pra cow ni ka mi i pra co daw cą. Znacz nie trud niej
bę dzie pro wa dzić ne go cja cje stro nie o ni ższym sta tu sie, któ ra ma mniej sze
mo żli wo ści sta wia nia wy ma gań.

2.3 Sty le ne go cja cyj ne
Od pre dys po zy cji oso bo wo ścio wych ne go cja to rów i kon tek stu sy tu acyj -

ne go za le żą sto so wa ne sty le ne go cjo wa nia, czy li spo so by, czy też tech ni ki
pro wa dze nia roz mów ne go cja cyj nych. Pew ne po sta wy i dzia ła nia, ta kie jak
współ pra ca, wal ka, ak tyw ność czy bier ność, po zwa la ją wy ró żnić czte ry sty -
le ne go cjo wa nia:

• Styl ak tyw no -ko ope ra cyj ny, kie dy w spo sób ak tyw ny i ra cjo nal ny
ana li zu je się ar gu men ty oraz po szu ku je się mo żli wych, re al nych roz wią zań.
Roz mów cy dą żą do współ pra cy, a ich ko mu ni ka cja jest peł na eks pre sji, cza -
sem na wet agre syw na.

• Styl pa syw no -współ pra cu ją cy jest na sta wio ny na współ pra cę
przy jed no cze snej skłon no ści do ule ga nia dru giej stro nie.

• Styl ak tyw no -wal czą cy zwią za ny jest z du żą im pul syw no ścią i wy ka -
zy wa niem ini cja ty wy, ale czę sto do cho dzi przy tym do ujaw nia nia ne ga tyw -
nych emo cji.

• Styl pa syw no -wal czą cy to otwar te i jed no cze śnie ostro żne pro wa dze -
nie ne go cja cji.
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Na wet je śli Twój sta tus w fir mie jest ni ższy, to i tak po -
sia dasz za so by, na któ rych za le ży dru giej stro nie. Ina czej
nie przy stą pi ła by ona do ne go cja cji.

Styl ne go cjo wa nia wy bie raj w za le żno ści od wła snych
cech oso bo wo ści, za so bów oraz od kon tek stu sy tu acji.

Nasz styl ne go cja cyj ny zmie nia się czę sto w trak cie pro ce su
ne go cja cji w za le żno ści od sty lu, ja ki sto su je dru ga stro na.



Mo że my też do ko nać po dzia łu sty lów ne go cja cji na styl ko ope ra cyj ny,
ry wa li za cyj ny, rze czo wy oraz integracyjny. Zwią za ne są one z na sta wie niem
ne go cja to ra na wy gra ną, prze gra ną je go stro ny lub obu, wy gra ną obu stron.

Ce lem sty lu ko ope ra cyj ne go (ina czej mięk kie go) jest za war cie po ro zu -
mie nia, na to miast styl ry wa li za cyj ny (tzw. twar dy) dą ży do zwy cię stwa,
czy li po ko na nia prze ciw ni ka.

W sy tu acji na sta wie nia na prze gra ną obu stron, ma my do czy nie nia z ne -
ga tyw nym spo strze ga niem ca łej roz mo wy, uprze dze nia mi i bra kiem życz li -
wo ści, co w kon se kwen cji do pro wa dza do szko dli wych dzia łań i ne ga tyw -
nych roz wią zań. Je śli roz mów cy z gó ry za ło żą, że roz mo wa bę dzie prze bie -
gać nie po myśl nie, wów czas mo że to do pro wa dzić do ten den cyj no ści, a co
za tym idzie, bra ku obiek tyw no ści w oce nie sy tu acji.

Je śli ce lem jed ne go z ne go cja to rów jest wy łącz nie wy gra na, wów czas dru -
gi spo strze ga ny jest ja ko prze ciw nik, co pro wo ku je ry wa li za cję i w kon se -
kwen cji utrud nia po ro zu mie nie. Je dy ną obro ną w tej sy tu acji jest umoc nie -
nie swo je go sta no wi ska, kon tro la emo cji, usta le nie mo ty wu roz mów cy oraz
po in for mo wa nie go o mo żli wo ści ze rwa nia ne go cja cji.

Ina czej ma się spra wa, kie dy ne go cja to rzy na sta wie ni są na wy gra ną obu
stron, czy li za le ży im na roz wią za niu kon flik tu i za war ciu ugo dy po myśl nej
dla wszyst kich. Na le ży jed nak upew nić się czy obo je roz mów cy na sta wie ni są
na przy ja zne ne go cja cje, bo wiem w sy tu acji, gdy je den z ne go cja to rów prze -
ja wia wro gie na sta wie nie, dru gi z gó ry ze pchnię ty jest na słab szą po zy cję.

Styl rze czo wy kon cen tru je się na obiek tyw nej spra wie i re al nych roz wią -
za niach, ko rzyst nych dla obu stron. Roz mów cy nie wal czą ze so bą, lecz
współ dzia ła ją, w ce lu prak tycz ne go doj ścia do po ro zu mie nia. Kie ru ją się za -
sa dą uczci wo ści oraz re al ne go spoj rze nia na spra wę.

Wa żne jest, aby ne go cja to rzy by li świa do mi swo ich emo cji i kon tro lo -
wa li je, w prze ciw nym ra zie, za miast kon cen tro wać się na pro ble mie, sku -
pią się na wza jem nych re la cjach i stra cą obiek ty wizm w spo strze ga niu
spra wy.

W ne go cja cjach rze czo wych istot ne zna cze nie ma wła ści wa ko mu ni ka cja,
a więc sto so wa nie ja snych i jed no znacz nych wy po wie dzi, ak tyw ne słu cha -
nie oraz wy ja śnia nie wszel kich nie po ro zu mień.

Naj wa żniej szym ce lem ne go cja cji rze czo wych jest uzy ska nie naj lep sze go
roz wią za nia dla obu stron przy jed no cze snym za cho wa niu do brych re la cji
per so nal nych.
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Styl in te gra cyj ny sto su je się w sy tu acji, gdy stro nom za le ży nie tyl ko
na wza jem nie ko rzyst nych roz wią za niach, ale ta kże na zła go dze niu lub zli -
kwi do wa niu kon flik tu, któ ry mię dzy ni mi za ist niał. Roz wią za niem ne go cja -
cji in te gra cyj nych jest za war cie po ro zu mie nia, któ re stwo rzy i/lub po głę bi
do bre re la cje mię dzy stro na mi. Po szu ku je się więc roz wią zań no wych, obu -
stron nie ko rzyst nych, a przede wszyst kim in te gra cyj nych.

Ne go cja cje in te gra cyj ne to po szu ki wa nie ko rzyst nych roz wią zań dla obu
stron, przy jed no cze snej tro sce o do bre obec ne i przy szłe re la cje.

• Od Two je go na sta wie nia za le ży prze bieg roz mo wy.
• Przed przy stą pie niem do ne go cja cji spró buj do wie dzieć

się, na co jest na sta wio na dru ga stro na.
• Stwórz przy ja zną at mos fe rę, któ ra wpro wa dzi wza jem ne

za ufa nie i sza cu nek.
• Bądź otwar ty na dzia ła nia dru giej stro ny i ela stycz ny

w sto sun ku do pro po no wa nych roz wią zań.
• Sta raj się nie po wo ły wać wy łącz nie na prze pi sy pra wa,

re gu la mi ny i wła sny sta tus spo łecz ny.
Je śli chcesz, aby ne go cja cje by ły rze czo we i prze bie ga ły

w przy ja znych wa run kach:
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Ro dza je roz wią zań in te gra cyj nych
Re duk cja kosz tów Jest to dą że nie do zmi ni ma li zo wa nia kosz tów tej stro ny, któ ra

w wy ni ku ne go cja cji mia ła by uzy skać mniej sze ko rzy ści, w ce lu
za chę ce nia jej do za war cia po ro zu mie nia. Kosz tem mo gą być nie
tyl ko mniej sze ko rzy ści, ale ta kże utra ta uzna nia, sza cun ku, po -
czu cie po ra żki i od rzu ce nia.

Kom pen sa cja kosz tów Ina czej mó wiąc, jest to wy rów na nie kosz tów po przez:

• za stą pie nie stra ty środ kiem te go sa me go ty pu,
• wy rów na nie stra ty środ kiem po dob nym, ale in ne go ro dza ju,
• za stą pie nie stra ty ak cep to wa nym in nym środ kiem.

Do pa so wa nie Po le ga na wza jem nych ustęp stwach, któ re czę sto zwią za ne są
z re zy gna cją z mniej wa żnych ko rzy ści na rzecz dru giej stro ny,
dla któ rej zmia na by ła by istot na.

Łą cze nie po zy cji Zwią za ne jest z po szu ki wa niem roz wią za nia, któ re za spo ko iło by
naj wa żniej sze ce le obu stron.



• Trak tuj swo je go roz mów cę z sza cun kiem i uni kaj oka zy -
wa nia ne ga tyw nych emo cji.

• Skon cen truj się na pro ble mie, a nie na sto sun ku do roz -
mów cy.

• Uni kaj uprze dzeń, wy po wia da nia pre ten sji, kłót ni i ata ko -
wa nia dru giej stro ny.

• Sta raj się zro zu mieć punkt wi dze nia dru giej stro ny – nie
ozna cza to wca le, że mu sisz go ak cep to wać.

• Bądź twór czy w two rze niu no wych roz wią zań i otwar ty
na ró żne pro po zy cje – do strze gaj ró żne mo żli wo ści.

• Roz wa żaj wszyst kie roz wią za nia ko rzyst ne dla obu
stron.

• Sta raj się za cho wać obiek ty wizm w spo strze ga niu spra -
wy i za chę caj do te go dru gą stro nę.

• Spo strze gaj swo je go roz mów cę ja ko part ne ra, a nie
prze ciw ni ka. Niech wa sze do bre re la cje nie bę dą chwi lo we,
lecz za pro cen tu ją w przy szło ści.

3. Jak przy go to wać się do ne go cja cji?

Pierw szym i pod sta wo wym eta pem ne go cja cji jest od po wied nie przy -
go to wa nie do roz mów, bo wiem od te go za le ży suk ces ne go cja cji. Nie zwy kle
wa żna jest od po wiedź na py ta nie, czy ist nie je in ny spo sób na roz wią za nie
pro ble mu, któ ry po zwo lił by na unik nię cie pro wa dze nia ne go cja cji. Je śli jed -
nak ne go cja cje to je dy ny czy też naj lep szy spo sób, sta raj my się przy go to wać
do nich jak naj le piej.

Przede wszyst kim mu si my spre cy zo wać po wód roz po czę cia roz mów, cel
oraz prze wi dzieć praw do po dob ne prze szko dy i trud no ści. Usta la my też
miej sce spo tkań, bio rąc pod uwa gę, czy ko rzyst niej jest pro wa dzić roz mo wy
na na szym te ry to rium, na tre nie dru giej stro ny, czy w miej scu neu tral nym.
Na le ży też za sta no wić się nad ilo ścią cza su, któ ry bę dzie my mo gli prze -
zna czyć na ne go cja cje.

Przy go to wu jąc ofer ty wyj ścio we, za sta nów my się, na ja kie ustęp stwa
bę dzie my skłon ni się zgo dzić i ja kie roz wią za nia przyj mie my za mo żli we.
Im wię cej bę dzie my mie li al ter na tyw roz wią za nia pro ble mu, tym ła twiej mo -
gą prze bie gać ne go cja cje. Mu si my też pod jąć de cy zję, czy bę dzie my pro wa -
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dzić roz mo wy sa mo dziel nie czy w ze spo le i kto ten ze spół bę dzie two rzył.
W za le żno ści od sy tu acji roz wa ża my też uczest nic two w ne go cja cjach osób
ze wnętrz nych – za wo do wych ne go cja to rów lub me dia to rów oraz spe cja li -
stów praw ni ków, czy psy cho lo gów.

Na stęp nie mu si my ze brać in for ma cje na te mat dru giej stro ny – ja kie
ma do świad cze nia w pro wa dze niu ne go cja cji, ja ki przyj mu je styl ne go cjo -
wa nia i ja kie ko rzy ści bę dzie chcia ła osią gnąć. Po ze bra niu wszyst kich in -
for ma cji, wy bie ra my styl ne go cjo wa nia, któ ry bę dzie naj bar dziej od po -
wied ni w da nej sy tu acji. 

Do bry plan ne go cja cji po zwo li na prze wi dze nie i wy eli mi no wa nie
ewen tu al nych trud no ści, zmniej szy po ziom stre su zwią za ny z pro wa dze -
niem trud nych roz mów oraz do pro wa dzi nas do ocze ki wa ne go re zul ta tu,
czy li osią gnię cia po sta wio ne go ce lu. Je śli bę dzie my do brze przy go to wa ni,
bę dzie my też bar dziej pew ni sie bie i mniej nie prze wi dzia nych sy tu acji nas
za sko czy.

Aby za pew nić do brą at mos fe rę pod czas pro wa dze nia ne go cja cji, na le ży
od po wied nio przy go to wać miej sce, w któ rym bę dą pro wa dzo ne roz mo wy.
Stro ny nie po win ny sie dzieć na prze ciw sie bie przy od dzie la ją cym je sto le,
gdyż sprzy ja to kon fron ta cji i na sta wie niu na ry wa li za cję. Roz mów cy po -
win ni sie dzieć obok sie bie po tej sa mej stro nie sto łu, z bo ku al bo przy sto le
okrą głym, z mo żli wo ścią do god ne go ko rzy sta nia z po trzeb nych po mo cy, ta -
kich jak ta bli ce, wy kre sy, czy rze czy bę dą ce przed mio tem ne go cja cji. Do bre
oświe tle nie i przy jem ne oto cze nie sprzy ja ją twór czej i przy ja znej roz mo wie.
Po ni ższy ry su nek przed sta wia wła ści we i nie wła ści we po zy cje ne go cja cyj ne
przyj mo wa ne przez stro ny (X i Y).
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Zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem or ga ni za cje związ ko -
we zaj mu ją sta no wi sko za rów no w in dy wi du al nych spra wach
pra cow ni czych, jak i w spra wach do ty czą cych zbio ro wych in -
te re sów i praw pra cow ni ków. W prak ty ce prze kła da się to
na ilość osób za an ga żo wa nych w pra ce ze spo łu ne go cja cyj -
ne go. Naj czę ściej im bar dziej zbio ro wy in te res, tym więk sza
ilość ne go cja to rów i więk szy sto pień ich spe cja li za cji.



Na stęp ny krok to wy bór osób do ze spo łu ne go cja cyj ne go. Po pierw sze:
usta la my ilość osób, któ re bę dą ko niecz ne do re pre zen to wa nia na szej stro ny
– nie mo że ich być za du żo i po win ny sta no wić gru pę spe cja li stów w dzie -
dzi nie, któ rej do ty czą ne go cja cje. Po za tym oso by te po win ny po sia dać zdol -
no ści ne go cja cyj ne oraz umie jęt ność współ dzia ła nia w gru pie. Du że zna cze -
nie ma za pew ne oso bo wość ka żde go z człon ków ze spo łu oraz in dy wi du al ne
na sta wie nie do pro wa dzo nych roz mów.

Po dru gie: ka żdy re pre zen tant po wi nien mieć przy pi sa ną ro lę, któ rą bę -
dzie od gry wał w ze spo le i usta lo ne obo wiąz ki, któ re bę dzie peł nił na wy -
raź nie skie ro wa ne do nie go po le ce nie. Po zwo li to na ja sne i upo rząd ko wa ne
pro wa dze nie roz mów oraz unik nię cie nie po ro zu mień we wnątrz gru py. Do -
brze współ pra cu ją ca gru pa, to lu dzie da rzą cy się wza jem nym sza cun kiem
i za ufa niem, zna ją cy swo je obo wiąz ki i sto su ją cy się do przy ję tych za sad
dzia ła nia.

3.1 Ro le gru po we
Jak już wspo mnia no, oso by wcho dzą ce w skład ze spo łu ne go cja cyj ne go

ob sa dza ne są w okre ślo nych ro lach gru po wych. Mo że my wy ró żnić ro le: li -
de ra, pro to ko lan ta, kry ty ka, słu cha cza i kon tro le ra.

Li der or ga ni zu je pra cę ze spo łu, czu wa nad wła ści wą współ pra cą gru py,
wy da je po le ce nia po szcze gól nym jej człon kom. Po wi nien ta kże być oso bą
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naj bar dziej zo rien to wa ną w przed mio cie ne go cja cji oraz kom pe tent ną w po -
dej mo wa niu de cy zji. Po nad to bu dzi za ufa nie, po tra fi kon tro lo wać emo cje
i dba o do brą at mos fe rę.

Pro to ko lant to oso ba, któ ra po za no to wa niem naj wa żniej szych usta leń,
pil nu je wła ści we go prze bie gu ne go cja cji, usta lo nej ko lej no ści dzia łań. Po -
sia da też nie zbęd ny za kres in for ma cji i da nych, któ re w od po wied nich mo -
men tach prze ka zu je li de ro wi.

Do za dań kry ty ka na le ży oce na pra cy ze spo łu oraz prze bie gu i po stę pu
ne go cja cji. Dzię ki je go kry tycz nym spo strze że niom, ze spół mo że do ko ny -
wać zmian dzia ła nia i po pra wiać ewen tu al ne błę dy.

Słu chacz to jed no cze śnie ob ser wa tor ne go cja cji, któ ry sku pia się na in for -
ma cjach prze ka zy wa nych wer bal nie i nie wer bal nie, co po zwa la mu do strze -
gać wię cej, niż po zo sta łym uczest ni kom roz mo wy.

Z ko lei kon tro ler sta no wi dla gru py au to ry tet, któ ry oce nia pra cę ze spo -
łu i czy nio ne po stę py. Je go ro la nie ogra ni cza się tyl ko do kry ty ki, bo wiem
mo że wspie rać ze spół w po dej mo wa niu ko rzyst nych de cy zji i dzia łań.

4. Przy stę pu je my do ne go cja cji, 
czy li ko lej ne eta py

Roz po czę cie ne go cja cji. Je śli je ste śmy już od po wied nio przy go to wa ni
me ry to rycz nie i psy chicz nie do pro wa dze nia ne go cja cji, a ta kże ma my do -
bra ny ze spół, mo że my przy stą pić do otwar cia roz mów. Jest to mo ment, kie -
dy stro ny mo gą się wza jem nie po znać, zbu do wać do brą at mos fe rę i usta lić
za sa dy prze bie gu roz mów oraz wza jem ne ocze ki wa nia. Spraw dza się też,
czy ne go cja to rzy po sia da ją kom pe ten cje nie zbęd ne do po dej mo wa nia
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Do świad cze ni ne go cja to rzy, re pre zen tu ją cy stro nę or ga -
ni za cji związ ko wych, po le ca ją do ko na nie wi zu ali za cji
przed pro ce sem ne go cja cyj nym. Wi zu ali za cja to ro dzaj pró -
by wy obra że nia so bie i prze wi dy wa nia, w ja ki spo sób ne go -
cja cje bę dą prze bie gać, w ja kiej z ról bę dzie my wy stę po wać,
ja kie są na sze sła be i moc ne stro ny oraz ja kie roz wią za nia
bie rze my pod uwa gę.



wszyst kich de cy zji zwią za nych z przed mio tem ne go cja cji. Jest to też od po -
wied ni czas na we ry fi ka cję wy bra nej stra te gii ne go cja cyj nej.

Przed sta wie nie pro po zy cji. W na stęp nym eta pie stro ny przed sta wia ją
ofer ty wstęp ne, któ re sta no wią pod sta wę roz po czę cia ne go cja cji i de cy du ją
o dal szym prze bie gu roz mów. Wy ma ga to jed nak szer sze go spoj rze nia
na spra wę, re al nej oce ny i ela stycz no ści w po szu ki wa niu roz wią zań. Pierw -
sza ofer ta do ty czy naj czę ściej naj bar dziej ko rzyst nych roz wią zań, któ re mo -
gą być nie do przy ję cia dla dru giej stro ny, dla te go też trze ba być przy go to -
wa nym na pew ne wza jem ne ustęp stwa. Za tem ne go cja cje roz po czy na my
od ofert naj lep szych dla nas (mak si mum ocze ki wań), pa mię ta jąc o dol nej
gra ni cy ocze ki wań, któ rej nie wol no nam prze kro czyć.

• Roz po czy na jąc ne go cja cje przed sta wiaj ofer ty, a nie ar gu men ty.
• Wy słu chaj do koń ca ofert dru giej stro ny.
• Nie od rzu caj pro po zy cji dru giej stro ny, je że li nie mo żesz
przed sta wić in nej.
• Za kła daj wie le wa rian tów roz wią zań, bądź ela stycz ny i otwar ty
na po szu ki wa nie no wych.
• Wy znacz so bie za kres mak sy mal nych i mi ni mal nych ocze ki -
wań, przy go to wu jąc się jed no cze śnie na mo żli we do przy ję cia
ustęp stwa.
• Ustęp stwa są nie zbęd ne do za war cia po ro zu mie nia – ustę puj
czę sto, ale ma ły mi kro ka mi.

Do świad cze ni ne go cja to rzy re pre zen tu ją cy stro nę związ ko wą czę sto
twier dzą, że nie ma uni wer sal ne go spo so bu na osią ga nie ce lu ne go cja cyj ne -
go w aspek cie „gó ra -dół” / „dół -gó ra”. W prak ty ce jed nak brak ustępstw ce -
chu ją cych ne go cja cje „gó ra – dół”, a zwięk sza nie rosz czeń cha rak te ry stycz -
ne dla ne go cja cji „dół – gó ra”, choć mo że być sku tecz ne, ozna cza czę sto ma -
ni pu la cję.

Za koń cze nie ne go cja cji. Za war cie po ro zu mie nia to ostat ni etap ne go cja -
cji. Wszyst kie wy sił ki do tej po ry kie ro wa ne by ły na po szu ki wa nie opty mal -
nych dla obu stron roz wią zań, co mo gło pro wa dzić do po wsta wa nia kon flik -
tów. Je śli jed nak stro ny by ły na sta wio ne na współ pra cę i za cho wa nie do brej
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at mos fe ry na przy szłość, koń co we usta le nia po win ny być sa tys fak cjo nu ją ce
dla wszyst kich, a ne go cja cje oce nio ne ja ko uda ne.

Koń co we usta le nia za pi su je się w for mie pro to ko łu, na pod sta wie któ re go
two rzo na jest umo wa po ro zu mie nia. Za wie ra ona in for ma cje o przed mio cie
ne go cja cji, oso bach uczest ni czą cych w roz mo wach, za kre sie po ro zu mie nia
oraz cza sie, miej scu je go za war cia, a ta kże spo so bach i ter mi nach re ali za cji
po sta no wień, wa run kach umo wy i gwa ran cjach ich re ali za cji.

5. Trud ne sy tu acje 
– jak so bie po ra dzić?

Jed ne ne go cja cje prze bie ga ją szyb ko i spraw nie, in ne nie są po zba wia ne
pro ble mów, kon flik tów, ma ni pu la cji czy kłót ni. To jak bę dą one wy glą da ły
za le ży od wie lu czyn ni ków, wia do mo jed nak, że im bar dziej zło żo ny pro -
blem, tym trud niej sze i czę sto dłu ższe roz mo wy.

Jed ną z ta kich trud nych sy tu acji jest kon takt z oso bą nie przy jaź nie na sta -
wio ną, np.: z trud nym pra co daw cą, oso bą na rze ka ją cą, czy na wet agre syw -
ną. Czę sto za cho wa nie ta kiej oso by jest nie świa do me i spo wo do wa ne jej we -
wnętrz ną fru stra cją, czy na stro jem nie zwią za nym bez po śred nio z roz mo wą
z na mi. Mo że jed nak zda rzyć się, że mu si my pro wa dzić ne go cja cje z part ne -
rem, z któ rym ma my otwar ty kon flikt per so nal ny. Je że li kon flikt jest bar dzo
po wa żny, le piej nie przy stę po wać do ne go cja cji przed je go roz wią za niem.
Na to miast w przy pad ku, gdy nie mo żna roz mów odło żyć w cza sie, na le ży
za wszel ką ce nę od dzie lić emo cje od pro wa dzo nych in te re sów i ja ko prio ry -
tet przy jąć po myśl ne prze pro wa dze nie ne go cja cji. Jest to na pew no bar dzo
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Nie ka żde ne go cja cje koń czą się za war ciem po ro zu mie -
nia. Je że li stro ny nie doj dą do wspól nych uzgod nień i ne go -
cja cje za koń czą się nie po wo dze niem, po win ny one pod pi sać
pro to kół roz bie żno ści. Za wie ra on in for ma cje o bra ku po ro -
zu mie nia, je go po wo dach i co wa żne, ma cha rak ter krót ko -
ter mi no wy. Wszyst kie za war te w pro to ko le roz bie żno ści i in -
for ma cje po win ny być w naj szyb szym mo żli wym ter mi nie re -
ne go cjo wa ne.



trud ne, a cza sem nie mo żli we, więc mo żna też pro wa dzić ne go cja cje nie bez -
po śred nio, lecz przy po mo cy re pre zen tan tów. Trud no jed nak wów czas spra -
wo wać w peł ni kon tro lę na prze bie giem roz mów.

Agre sja jed nej ze stron (np. pra co daw cy) kie ro wa na w Two ją
stro nę nie mu si ozna czać agre sji prze ciw ko To bie. Nie od bie raj
za tem wszyst kich nie przy chyl nych na sta wień zbyt oso bi ście.
Jak po stę po wać z trud nym czy agre syw nym part ne rem?
• Kon tro luj emo cje, od dzie laj spra wy per so nal ne od in te re sów.
• Nie od po wia daj agre sją na agre sję – mo żesz po gor szyć 
sy tu ację.
• Za cho waj spo kój, nie daj się spro wo ko wać.
• Sta raj się zro zu mieć stan emo cjo nal ny roz mów cy, ale nie ule -
gaj mu.
• Je śli trze ba mów o swo ich od czu ciach, ale za znacz, że za le ży
Ci na zna le zie niu wspól nych roz wią zań.
• Sta raj się pod kre ślić wa gę roz wią za nia kon flik tu oraz kon se -
kwen cje przed łu ża nia ne ga tyw ne go, emo cjo nal ne go za cho wa nia.
• Skon cen truj się na fak tach i kon kret nych pro ble mach.
• Je że li roz mów ca nie po tra fi opa no wać emo cji i na dal jest
agre syw ny, za pro po nuj prze rwę.
• Je śli mi mo to utrzy mu je się nie przy ja zne czy agre syw ne za -
cho wa nie, na le ży prze rwać ne go cja cje, gdyż nie są w ta kiej sy -
tu acji mo żli we do prze pro wa dze nia.

W pro ce sie ne go cja cji mo że po ja wiać się zja wi sko ma ni pu la cji, któ re
przy bie ra for mę woj ny psy cho lo gicz nej lub woj ny po zy cyj nej. Dzie je się to
wów czas, kie dy jed na ze stron chce uzy skać więk sze ko rzy ści kosz tem dru -
giej stro ny.

Woj na psy cho lo gicz na to sys tem od dzia ły wań na emo cje dru giej oso by,
co w kon se kwen cji wpły wa też na jej za cho wa nie. Mo że przy bie rać for mę
groź by (np. „Je że li nie zgo dzi cie się na na sze wa run ki, ze rwie my do tych cza -
so we po ro zu mie nia”) al bo ata ków per so nal nych po le ga ją cych na pod kre śla -
niu sła bo ści, wy śmie wa niu, po ni ża niu, na ru sza niu god no ści wła snej (np.
„Nie po tra fi Pan pod jąć wła ści wej de cy zji, więc mo że nie po wi nien Pan zaj -
mo wać te go sta no wi ska”, czy „Je że li uwa ża Pan, że pań ska pro po zy cja jest
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sen sow na, to zna czy, że jest Pan po pro stu nie roz sąd ny”, „Czło wiek in te li -
gent ny do ce nił by na szą ofer tę”).

In nym spo so bem na ci sku jest stwa rza nie stre su ją cej sy tu acji po przez
czyn ni ki roz pra sza ją ce i za kłó ca ją ce roz mo wę, ta kie jak ha łas, nie przy ja zne czy
nie funk cjo nal ne po miesz cze nie, do dat ko wi, nie za po wie dzia ni uczest ni cy spo -
tka nia. Wpro wa dza to nie po kój, at mos fe rę na pię cia i utrud nia kon cen tra cję.

Czę sto w sy tu acji spo ru zbio ro we go stwa rza nie sy tu acji stre su ją cej dla
jed nej ze stron jest me to dą wspo ma ga ją cą ne go cja cje. Do pó ki jest to ele ment
stre su po zy tyw ne go, tj. skan du ją cy tłum pra cow ni ków bę dą cy „tłem ne go -
cja cyj nym” roz mo wy mo gą być pro wa dzo ne da lej. W przy pad ku, gdy wspo -
mnia ny tłum jest agre syw ny po wo du je to stan na pię cia mo gą cy za bu rzyć
pro ces ne go cja cyj ny.

Cza sa mi z ma ni pu la cją ma my do czy nie nia wów czas, gdy jed na oso ba re -
pre zen tu ją ca dru ga stro nę jest mi ła i przy ja zna, a dru ga oso ba z nią współ -
pra cu ją ca za cho wu je się w spo sób nie przy jem ny, agre syw ny. Ma to na ce lu
spo wo do wa nie przy chyl ne go sto sun ku wo bec oso by spo strze ga nej po zy tyw -
nie i w kon se kwen cji ule ga nie jej wpły wo wi.

Zna jąc spo so by ma ni pu la cji mo żna im prze ciw dzia łać po przez:
• Sta now cze wy ra że nie swo je go sta no wi ska i wy ma ga nie po -
sza no wa nia wła snej oso by.
• Usta la nie za sad pro wa dze nia roz mów i pil no wa nie ich prze -
strze ga nia.
• Sku pia nie się na fak tach i przed mio cie spra wy.
• Prze rwa nie ne go cja cji do cza su zmia ny za cho wa nia roz mów cy.

In ną po wszech nie sto so wa ną tak ty ką ma ni pu la cji jest tzw. woj na po -
zy cyj na, któ ra po le ga na od mo wie zmia ny ofer ty wyj ścio wej. Przy kła do -
wym po su nię ciem jest od mo wa pro wa dze nia ne go cja cji po przed sta wie niu
ofer ty, któ ra ma być je dy ną i osta tecz ną. Mo że my wów czas tyl ko spró bo wać
do wie dzieć się, ja ki jest po wód ta kie go dzia ła nia i przed sta wić swój sto su -
nek do za ist nia łej sy tu acji.

Cza sa mi ne go cja cje za czy na się od przed sta wie nia ofer ty nie mo żli wej
do zre ali zo wa nia (ab sur dal nej). Na le ży w tej sy tu acji do ma gać się wy ja -
śnie nia ta kie go po stę po wa nia i pró bo wać ure al nić ofer tę, a je śli to nie po -
skut ku je, po zo sta je tyl ko prze rwać ne go cja cje.
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Ist nie je też for ma ma ni pu la cji po przez eska la cję żą dań, ja ko od po wiedź
na ko lej ne ustęp stwa. Sy tu acja ta ka ma miej sce wów czas, gdy nie prze strze ga
się wcze śniej szych usta leń, co do ogól nej li sty za gad nień oma wia nych w cza -
sie ne go cja cji. Po dob nie dzie je się, gdy stro na zga dza się na da ną pro po zy cję,
sta wia jąc jed nak wa run ki, któ re mu szą przy tym być speł nio ne.

Zda rza się też, że roz mów ca od rzu ca ofer tę, po wo łu jąc się na de cy zję nie -
obec nej oso by de cy zyj nej. W ten spo sób zrzu ca się od po wie dzial ność za od -
mo wę pod ję cia de cy zji na oso bę nie obec ną. W ta kiej sy tu acji po win no do -
ma gać się spo tka nia z oso bą, na któ rą po wo łu je się dru ga stro na.

Ma ni pu la cji mo żna do ko ny wać rów nież sto su jąc tzw. stra te gie in gra cja -
cyj ne, któ re po le ga ją na stop nio wym zdo by wa niu sym pa tii i przy chyl no ści
dru giej stro ny. Po żą da ny sku tek mo żna osią gnąć sto su jąc np.: prze sad ne
kom ple men to wa nie prze ciw ni ka, wska zy wa nie wła snych sła bo ści lub przed -

sta wia nie swo ich po zy tyw nych stron (po zy tyw na au to pre zen ta cja), kon for -
mi stycz ne zga dza nie się z opi nia mi roz mów cy. Dzię ki tym po su nię ciom mo -
że my wy wo łać po czu cie przy jaź ni z roz mów cą i trud niej bę dzie mu od mó -
wić na szym proś bom i pro po zy cjom.

Je że li chcesz po ko nać prze ciw ną stro nę, któ ra ma nad To bą
zna czą cą prze wa gę:
• Po sta raj się roz pro szyć jej uwa gę – nie po zwo li to na kon tro -
lo wa nie przez nią prze bie gu roz mo wy.
• Za blo kuj roz mo wę na nie wy god ny dla cie bie te mat, wpro wa -
dza jąc no wy.
• Wy ko rzy staj zja wi sko wie lo znacz no ści nie któ rych słów.
• Po wo łuj się na au to ry tet nie mo żli wy do spraw dze nia, np. ogół
spo łe czeń stwa,
• Pod kre ślaj, że dzia łasz dla do bra ogól nych in te re sów.
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5.1 Im pas w ne go cja cjach
Im pas mo że być spo so bem na cza so we za wie sze nie roz mów, jest jed nak

naj trud niej szym mo men tem pro ce su ne go cja cji, wy ma ga bo wiem od stron
po szu ki wa nia no wych roz wią zań w sto sun ku do usta lo nych do tej po ry.

Uni wer sal ny mi spo so ba mi wyj ścia z tej sy tu acji są:
• spo rzą dze nie pro to ko łu roz bie żno ści ja ko efek tu do tych cza so -
wych usta leń;
• wspól ne ana li zo wa nie ró żnych al ter na tyw i ich kon se kwen cji;
• zmia na skła du ze spo łu ne go cja cyj ne go;
• zmia na miej sca ne go cja cji;
• przed sta wia nie no wej pro po zy cji;
• od ro cze nie w cza sie naj bar dziej roz bie żnych in te re sów sta no -
wią cych kon flikt;
• od wo ła nie się do stro ny trze ciej (po przez za an ga żo wa nie me -
dia to ra lub ar bi tra);
• po wo ła nie eks perc kie go ze spo łu ro bo cze go bę dą ce go dru gim
ze spo łem ne go cja cyj nym.

6. Jak uni kać kon flik tów i roz wią zy wać je w ne go cja cjach?

Ne go cja cje sprzy ja ją po wsta wa niu kon flik tów, bo wiem za nim doj dzie
do za war cia po ro zu mie nia mię dzy stro na mi, mu si na stą pić fa za przed sta wia -
nia ofert i ustępstw, gdzie ka żdy chce uzy skać jak naj więk sze ko rzy ści. Kon -
flikt mo że prze bie gać ła god nie, a je go roz wią za nie po zwa la obu stro nom
osią gnąć po żą da ne re zul ta ty. Jed nak, kie dy jed na stro na uzy sku je ko rzy ści
kosz tem stra ty po nie sio nej przez dru gą stro nę, wów czas do cho dzi do po -
wsta nia ostre go kon flik tu.
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W prze bie gu ka żde go kon flik tu wy stę pu je fa za po prze dza ją ca (kie dy na -
ra sta na pię cie zwią za ne z za ist nia łą sy tu acją ry wa li za cji), okres pro wo ka cji
(kie dy stro na bę dą ca w gor szej po zy cji ini cju je za ostrze nie re la cji), okres
eska la cji kon flik tu oraz fa za kon fron ta cji. W prze ci wień stwie do dwóch
pierw szych faz, dwie ostat nie bar dzo trud no jest kon tro lo wać i roz wią za nie
kon flik tu na tych eta pach wy ma ga pew nych umie jęt no ści.

Po wsta niu ostre go kon flik tu sprzy ja ją:
• wza jem na sil na za le żność stron;
• znacz na prze wa ga jed nej stro ny nad dru gą;
• brak po ro zu mie nia w ze spo le;
• od mien ne spo strze ga nie per spek ty wy cza so wej;
• nie re ali stycz ne ocze ki wa nia jed nej ze stron;
• wza jem ny brak ak cep ta cji ról ne go cja to rów;
• błę dy po peł nia ne w ko mu ni ka cji;
• brak lub nie ja sność kom pe ten cji.

Jak wia do mo, roz wią za nie kon flik tu jest nie zbęd ne w ce lu sa tys fak cjo nu -
ją ce go za koń cze nia ne go cja cji i za war cia ko rzyst nych dla obu stron po ro zu -
mień. Roz wią za nie kon flik tu jest mo żli we, je że li we źmie się pod uwa gę
rów no rzęd ność part ne rów i ich sa mo dziel ność. Ozna cza to trak to wa nie roz -
mów cy z sza cun kiem, ja ko nie za le żne go i rów no upraw nio ne go part ne ra.
Istot ne jest też otwar te, ja sne i jed no znacz ne ko mu ni ko wa nie się, a ta kże
ana li za przy czy ny po wsta nia kon flik tu, któ ra po zwo li na unik nię cie po dob -
nej sy tu acji w przy szło ści.

Je śli chcesz roz wią zać kon flikt:
• Trak tuj roz mów cę z sza cun kiem, nie po ni żaj go, wy słu -

chaj uwa żnie je go sta no wi ska i sta raj się go zro zu mieć.
• Nie wy ko rzy stuj za le żno ści part ne ra od Two jej de cy zji,

je że li ta ka ist nie je.
• In for muj roz mów cę o swo ich in ten cjach w spo sób otwar -

ty i ja sny.
• Sta raj się prze ana li zo wać i zro zu mieć po wo dy za ist nie -

nia kon flik tu, a po zwo li Ci to unik nąć po dob nych błę dów
w przy szło ści.
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W sy tu acjach kon flik to wych mo żna za ob ser wo wać ró żne re ak cje, któ re
ma ją na ce lu unik nię cie bez po śred niej ostrej kon fron ta cji, jed nak w więk szo -
ści nie po zwa la ją one na roz wią za nie kon flik tu.

Mo gą to być re ak cje ne go wa nia ist nie nia kon flik tu (tzw. uni ko we),
któ re przyj mu ją for mę żar tów, zmia ny te ma tu roz mo wy, przej ścia do roz wa -
żań pro ce du ral nych. W nie któ rych przy pad kach ta kie od su nię cie kon flik tu
po zwa la na osłab nię cie emo cji i po wtór ne sku pie nie się na nim w at mos fe -
rze spo koj niej szej, bar dziej sprzy ja ją cej.

Dru gim ro dza jem re ak cji jest od ci na nie się od pro ble mu, czy li uni ka -
nie od po wie dzial no ści, po le ga ją ce na ob wi nia niu prze ciw ni ka za za ist nia łe
trud no ści, wy ra ża niu kry ty ki i ne ga tyw nej oce ny wo bec dru giej stro ny, roz -
ka zach, groź bach, przy pi sy wa niu part ne ro wi uczuć i in ten cji oraz oka zy wa -
niu wo bec nie go nie chę ci. Ta kie dzia ła nie nie sprzy ja roz wią za niu kon flik -
tu, a wręcz mo że go za ostrzyć.

Ko rzyst ne w ta kich sy tu acjach są dzia ła nia in te gru ją ce, któ re sta no -
wią trze ci ro dzaj re ak cji. Je śli więc chcesz za koń czyć kon flikt:

1. Od sła niaj się, czy li wy ra żaj swo je in ten cje, uczu cia, my śli.
2. Proś prze ciw ni ka, aby rów nież się od sło nił – w ten spo sób wy ra zisz za -

in te re so wa nie je go sta nem.
3. Spre cy zuj swo je pre ten sje, za rzu ty i po proś o to sa mo dru ga stro nę.
4. Wy ra żaj apro ba tę i zro zu mie nie dla dzia łań prze ciw ni ka.
5. Pod kre ślaj wa gę wspól no ty in te re sów oraz prze ży wa nych emo cji.
6. Nie uni kaj od po wie dzial no ści za za ist nia łą sy tu ację kon flik to wą.

7. Jak po praw nie i sku tecz nie ko mu ni ko wać się 
pod czas ne go cja cji?

Wszel kie kon tak ty z in ny mi ludź mi wy ma ga ją od nas umie jęt no ści po ro -
zu mie wa nia się. Bez nich mo że my czuć się izo lo wa ni, mieć pro ble my z akli -
ma ty za cją w miej scu pra cy oraz od czu wać brak sa tys fak cji z ży cia za wo do -
we go. 

To, w ja ki spo sób po ro zu mie wa my się z in ny mi, wpły wa na na sze re la cje
z ni mi, a od te go z ko lei za le ży po czu cie na szej war to ści. Po ro zu mie wa nie
się po le ga na prze ka zy wa niu in for ma cji za po mo cą wy po wie dzi słow nych
oraz za cho wań nie wer bal nych.
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Źró dłem ko mu ni ka tu jest nadaw ca, któ ry prze ka zu je od bior cy ko mu ni kat.
Prze kaz ten od by wa się za po mo cą tzw. ka na łu ko mu ni ka cyj ne go, czy li ina -
czej mó wiąc spo so bu prze sy ła nia in for ma cji (ka nał wer bal ny i nie wer bal ny).
W pro wa dzo nej roz mo wie ka żdy uczest nik jest raz nadaw cą, a raz od bior cą.

W pro ce sie ne go cja cji ko mu ni ka cja mu si mieć cha rak ter dwu stron ny.
Ozna cza to, że raz je ste śmy nadaw cą ko mu ni ka tu, raz je go od bior cą,
a po nad to ak tyw ny mi słu cha cza mi. Ko mu ni ka cja jed no stron na, prze ja -
wia ją ca się do mi na cją ozna cza brak sza cun ku dla dru giej stro ny.

NADAW CA                                                          OD BIOR CA 

W ne go cja cjach ma my czę sto do czy nie nia z ko mu ni ka cją per swa zyj ną,
któ ra ma na ce lu wza jem ne prze ko ny wa nie się roz mów ców do swo ich ra cji,
za po mo cą ró żnych form prze ka zu. Nie mo żna pro wa dzić ne go cja cji nie
kon tak tu jąc się ze so bą i nie wy mie nia jąc in for ma cji.

Jak prze bie ga pro ces ko mu ni ka cji per swa zyj nej w ne go cja cjach? Naj -
pierw na le ży zmo ty wo wać dru gą stro nę do pod ję cia roz mów. Trud niej na -
kło nić ko goś, kto mo że mniej zy skać na roz mo wie i wo bec te go być nią ma -
ło za in te re so wa nym. Na le ży za tem tak przed sta wić się dru giej stro nie, aby
nie tyl ko do strze gła nasz ko mu ni kat, ale ta kże aby stał się on dla niej atrak -
cyj ny.

W na stęp nej fa zie do cho dzi do przed sta wie nia wza jem nych sta no wisk.
Prze kaz po wi nien być zro zu mia ły dla od bior cy, a więc do sto so wa ny do je go
środ ków ję zy ko wych i po sia da nej wie dzy.

Zro zu mia ły prze kaz jest:
1. ja sny i po praw ny ję zy ko wo,
2. spój ny te ma tycz nie,
3. zwię zły, ale za wie ra ją cy nie zbęd ne in for ma cje,
4. na ce cho wa ny emo cjo nal nie.
To oczy wi ście nie wy star czy, aby roz mów ca za apro bo wał na sze sta no wi -

sko, dla te go w na stęp nej fa zie ko mu ni ka cji per swa zyj nej mu si my po słu żyć
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się ta ki mi ar gu men ta mi, któ re po mo gą nam prze ko nać dru gą stro nę do na -
szych ra cji.

Je śli uda się uzy skać za in te re so wa nie roz mów cy, na le ży po głę bić je go
apro ba tę po przez wzbo ga ca nie prze ka zu o no we aspek ty. Ta kie utrwa le nie
wra że nia przez po wtó rze nie ko mu ni ka tu (w nie co zmie nio nej for mie) po -
zwo li na je go dłu ższy efekt w cza sie.

W ostat niej fa zie na stę pu je wdra ża nie w ży cie te go, co zo sta ło usta lo ne
w roz mo wie.

Je śli chcesz efek tyw nie pro wa dzić roz mo wy ne go cja cyj ne:
• Spraw, aby Twój ko mu ni kat był po strze ga ny przez od bior cę ja -
ko atrak cyj ny.
• Do sto suj swo ją wy po wiedź do roz mów cy, aby prze kaz był dla
nie go zro zu mia ły.
• Sto suj ta kie ar gu men ty, któ re po mo gą uzy skać apro ba tę roz -
mów cy.
• Utrwal za in te re so wa nie od bior cy po przez po wta rza nie prze ka -
zu w nie co zmie nio nej for mie i wzbo ga co nej o no we in for ma cje.
• Prze ko naj roz mów cę do wdra ża nia Two ich su ge stii w ży cie.

W pro wa dze niu roz mo wy istot na jest ak tyw ność wszyst kich jej uczest ni -
ków oraz kli mat po ro zu mie nia. Po zwa la to na lep sze po zna nie się roz mów -
ców i wła ści we zro zu mie nie wza jem nych ko mu ni ka tów.

1. Nie oce niaj wy po wie dzi roz mów cy, zwłasz cza, je śli jej nie zro zu mia łeś.
2. In for muj roz mów cę o swo ich spo strze że niach.
3. Sto suj pa ra fra zo wa nie, aby upew nić się, że do brze zro zu mia łeś prze kaz.
4. Dąż do wspól ne go roz wią za nia pro ble mu.
5. Niech Two je wy po wie dzi bę dą otwar te i szcze re.
6. Sta raj się wczu wać w sy tu ację dru giej stro ny, aby le piej zro zu mieć jej

sta no wi sko.
Zdol ność po ro zu mie wa nia się za wie ra w so bie zgod ność ko mu ni ka tu wer -

bal ne go (wy po wiedź słow na) z nie wer bal nym (np. ge sty, po zy cja cia ła, ton
gło su, mi mi ka, kon takt wzro ko wy). Brak tej zgod no ści pro wa dzi do za kłó -
ce nia ko mu ni ka tu i je go wie lo znacz no ści. Swo ją sym pa tię i ak cep ta cję dla
roz mów cy mo że my oka zać po przez za cho wa nia nie wer bal ne, ta kie jak: kon -
takt wzro ko wy, spo koj ny i przy ja zny ton, wy pro sto wa na po sta wa cia ła, bli -
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skość fi zycz na bez na ru sza nia in tym nej prze strze ni dru giej oso by, trzy ma nie
otwar tych dło ni. Z ko lei nasz ko mu ni kat zo sta nie od czy ta ny ja ko nie przy ja -
zny, je śli uni ka my wy mia ny spoj rzeń, od chy la my się od roz mów cy, od wra -
ca my lub po chy la my gło wę, ma my ubo gą mi mi kę lub wy ra ża my przez nią
ne ga tyw ne emo cje, za ci ska my pię ści, pa trzy my po nad gło wą roz mów cy,
mó wi my pod nie sio nym to nem.

Je śli chcesz, aby Twój ko mu ni kat był od czy ta ny ja ko przy ja zny:
• Mów spo koj nie,
• Utrzy muj z roz mów cą kon takt wzro ko wy,
• Za cho waj bli skość fi zycz ną bez na ru sza nia stre fy in tym nej,
• Trzy maj otwar te dło nie,
• Wy ra żaj zro zu mie nie wy po wie dzi po przez po ta ki wa nie gło wą,
• Nie od chy laj się od roz mów cy,
• Nie na pi naj cia ła, usiądź pew nie, ale bądź roz luź nio ny,
• Uśmie chaj się.

Nie wy star czy być do brym nadaw cą, aby ko mu ni ka cja prze bie ga ła pra wi -
dło wo, trze ba być rów nież do brym od bior cą ko mu ni ka tu, czy li ak tyw nym
słu cha czem. Ozna cza to po sia da nie umie jęt no ści sku pia na się na prze ka zie
nadaw cy i po żą da nia uzy ski wa nych in for ma cji. Przede wszyst kim na le ży
wy ra zić za in te re so wa nie roz mo wą po przez ko mu ni ka ty nie wer bal ne (kon -
takt wzro ko wy, po ta ki wa nie gło wą, zmien na mi mi ka twa rzy itp.) i za chę cać
roz mów cę do wy ra ża nia swo ich od czuć i spo strze żeń, za da jąc szcze gó ło we
py ta nia do ty czą ce te ma tu roz mo wy.

Pod czas ne go cja cji bądź ak tyw nym słu cha czem i sto suj py ta nia otwar te,
któ re wy ma ga ją od Cie bie i Two je go roz mów cy za an ga żo wa nia w roz mo wę.
Py ta nia za mknię te, tzn. ta kie, na któ re mo że my od po wie dzieć uży wa jąc
słów „tak” / „nie” – nie sprzy ja ją dys ku sji i zmie rza ją do za koń cze nia roz -
mo wy. Mo żesz je jed nak sto so wać w ostat niej fa zie ne go cja cji przed usta le -
niem kon trak tu, kie dy za le ży Ci na osta tecz nej de cy zji dru giej stro ny, np.:
”Zga dzam się na Pa na wa run ki, ale ju tro dam Pa nu osta tecz ną od po wiedź.
Czy mo że my się tak umó wić?”.

Na ko niec pa rę słów o ba rie rach ko mu ni ka cyj nych, któ rych trud no czę sto
unik nąć, dla te go war to je znać i sta rać się je wy eli mi no wać.
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Jed ną z ta kich prze szkód jest osą dza nie, czy li oce nia nie in nych, kry ty ko -
wa nie, ob ra ża nie, na rzu ca nie wła snych war to ści. Czę sto for mu ło wa ne w for -
mie wy po wie dzi ty pu „TY”, brzmią jak oska rże nia (np. „Ty ni gdy mnie nie
słu chasz, za wsze zmie niasz te mat, kie dy tyl ko pró bu ję coś po wie dzieć”).
Od mia ną te go ro dza ju ko mu ni ka tu jest kon struk tyw na wy po wiedź ty pu
„JA”, któ ra wy ra ża na sze uczu cia wy wo ła ne przez kon kret ne za cho wa nie
roz mów cy (np.: „Czu ję się nie wy słu cha ny i nie zro zu mia ny, kie dy zmie niasz
wa żny dla mnie te mat roz mo wy”).

Ko mu ni ka ty ty pu „JA” wy ra ża ją na szą emo cjo nal ną re ak cję na czy jeś za -
cho wa nie, któ re nam się nie po do ba. Te go ty pu ko mu ni ka ty są bar dzo sku -
tecz ne w pro ce sie ne go cja cji – nie na ru sza ją bo wiem te ry to rium psy cho lo -
gicz ne go na sze go roz mów cy, a w aser tyw ny spo sób pre zen tu ją na sze od czu -
cia. Naj czę ściej ko mu ni ka ty ty pu „JA” roz po czy na ją się od za im ków oso bo -
wych: „ja”, „mój” oraz cza sow ni ków wy ra ża ją cych od czu cia, np.:

„Po do ba mi się/nie po do ba mi się spo sób, w ja ki Pan roz ma wia ze mną”.
„Nie czu ję się słu cha ny przez Pa na”.
„Lu bię/nie lu bię kie dy roz ma wia Pan o mo jej pra cy w obec no ści in nych”.
Ko mu ni ka cja utrud nio na jest rów nież, kie dy de cy du je my za in nych,

czy li unie mo żli wia my in nym sa mo dziel ne po dej mo wa nie de cy zji i wy wo -
łu je my od czu cie, że ich opi nie i pro ble my są nie wa żne. Dzie je się tak, kie -
dy roz ka zu je my dru giej oso bie, za da je my nie wła ści we py ta nia, gro zi my
czy po ucza my (np. „Je śli nie wy ko nasz te go za da nia na czas, nie do sta -
niesz pre mii”).

Kie dy ucie ka my od cu dzych pro ble mów i nie zwra ca my uwa gi na od czu -
cia na szych roz mów ców, nie sku pia my się na tym co nam ko mu ni ku ją,
a więc nie speł nia my ro li ak tyw ne go słu cha cza, ta ka roz mo wa nie ma sen su.
Naj czę ściej prze ja wia się to w for mie zmia ny te ma tu, po cie sza nia czy do ra -
dza nia (np. „Nie martw się, w koń cu po ra dzisz so bie z tym pro ble mem”).

8. Ne go cja cje a obo wią zu ją ce pra wo

Po ję cie ne go cja cji ko ja rzy my naj czę ściej z wo lą stron kon flik tu do roz -
wią za nia ja kie goś pro ble mu o cha rak te rze pra cow ni czym. Obo wią zu ją ce
pra wo od no si nas jed nak do sy tu acji, kie dy pro ces ne go cja cyj ny po sia da for -
mę ob li ga to ryj ną. Ne go cja cje po ja wia ją się w kil ku ak tach praw nych zwią -
za nych po śred nio ze sto sun ka mi pra cy. 
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Usta wa o związ kach za wo do wych W tek ście obo wią zu ją cej usta wy czy -
ta my o obo wiąz ku pod ję cia przez pra co daw cę ne go cja cji z za kła do wy mi or -
ga ni za cja mi związ ko wy mi w sy tu acji, kie dy za mie rza pod jąć dzia ła nia do ty -
czą ce wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków.

Zda niem wie lu ne go cja to rów dzia ła ją cych w imie niu pra cow ni ków wa -
żnym ele men tem pro ce su ne go cja cyj ne go jest wspól na re pre zen ta cja
związ ko wa. Je że li to mo żli we, wszyst kie or ga ni za cje związ ko we w fir mie
po win ny za jąć wspól ne sta no wi sko wo bec przed mio tu ne go cja cji, bo wiem
zwięk sza to sku tecz ność ne go cja cji.

Przed mio tem ne go cja cji na li nii związ ki za wo do we – pra co daw ca mo że
być prak tycz nie ka żdy ele ment wy ni ka ją cy ze sto sun ku pra cy. Li sta te ma tów
spor nych nie jest za mknię ta, po nie waż w ka żdym za kła dzie po wsta ją no we
oko licz no ści wy ma ga ją ce za an ga żo wa nia stro ny spo łecz nej w pro ce sy ne go -
cja cyj ne.

W prak ty ce ne go cja cje po dej mo wa ne przez or ga ni za cje związ ko we do ty czą:
• ne go cjo wa nia za pi sów za war tych w ko dek sie pra cy w za kre sie za pew -

nie nia przez pra co daw cę pod sta wo wych praw pra cow ni czych wy ni ka ją cych
z usta wy,

• ne go cjo wa nia za pi sów za kła do we go ukła du zbio ro we go pra cy (zawar -
cie ukła du na stę pu je bo wiem w dro dze ro ko wań),

• ne go cjo wa nia żą dań w trak cie spo ru zbio ro we go,
• ne go cjo wa nia wy ni ka ją ce go z pra wa i za pi sów we wnętrz nych,
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Za nim po dej miesz ne go cja cje sprawdź, ja kie jest ich
umo co wa nie praw ne w obo wią zu ją cych ogól nych prze pi -
sach pra wa pra cy oraz za kła do wych źró dłach pra wa pra cy.

Ne go cjuj zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem. Nie mo żesz
ne go cjo wać wa run ków usta lo nych w od ręb nych prze pi sach
pra wa, np. wy so ko ści mi ni mal nej pła cy.



• po li ty ki da nej fir my.
Usta wa o roz wią zy wa niu spo rów zbio ro wych – We dług usta wy spór

zbio ro wy pra cow ni ków z pra co daw cą lub pra co daw ca mi mo że do ty czyć wa -
run ków pra cy, płac lub świad czeń so cjal nych oraz praw i wol no ści związ ko -
wych pra cow ni ków lub in nych grup, któ rym przy słu gu je pra wo zrze sza nia
się w związ kach za wo do wych.

Jak więc wy ni ka z de fi ni cji spo ru w ce lu je go roz wią za nia stro ny po win -
ny pod jąć ne go cja cje. Ter min „ne go cja cje” w usta wie wy stę pu je pod po ję -
ciem „ro ko wa nia”. Ro ko wa nia te win ny za koń czyć się pod pi sa niem przez
stro ny po ro zu mie nia, a w ra zie je go nie osią gnię cia spo rzą dze niem pro to ko -
łu roz bie żno ści.

Gwa ran cję bez stron no ści w ro ko wa niach da je me dia tor. Brak po ro zu mie nia
stron w po ro zu mie niu me dia cyj nym upraw nia do pod ję cia ak cji straj ko wej.

Me dia tor i ne go cja tor to nie ta sa ma oso ba. Ne go cja tor mo że być stro ną
spo ru i po ro zu mie nia. Me dia tor na to miast jest obiek tyw ny, bez stron ny i nie
po dej mu je w imie niu żad nej ze stron de cy zji. (Me dia cja – pro ces do cho dze -
nia do roz wią za nia spo ru pro wa dzo ny w obec no ści oso by neu tral nej.)

Spór zbio ro wy sta no wi ostat ni ele ment nie roz wią za ne go pro ce su ne go cja -
cyj ne go. Jest on ta kże ro dza jem stra te gii sto so wa nej ze stro ny pra co daw cy
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Je że li ne go cju jesz z pra co daw cą re pre zen tu ją cym kon -
cern mię dzy na ro do wy sko rzy staj z po mo cy or ga ni za cji związ -
ko wej dzia ła ją cej w cen tra li fir my. Ne go cja cje przy współ udzia -
le spe cja li stów mię dzy na ro do wych po zwo lą na więk szą efek -
tyw ność w roz wią za niu kon flik tu.

Spór zbio ro wy ro zu mia ny jest ja ko spór pra cow ni ków
z pra co daw cą do ty czą cy wa run ków pra cy, pła cy lub świad -
czeń so cjal nych oraz praw i wol no ści związ ko wych pra cow -
ni ków.



na opóź nie nie de cy zji, ze wzglę du na usta lo ne usta wo wo ter mi ny je go re ali -
za cji. Po ja wia się on naj czę ściej w wy ni ku wspo mnia ne go wcze śniej im pa -
su w ne go cja cjach.

Nie jest sporem zbiorowym pracy konflikt reprezentującego pracowników
związku zawodowego z pracodawcą na tle zarządzania przedsiębiorstwem,
chyba że zarządzanie to wywołałoby w sposób ewidentny reperkusje w
zakresie spraw objętych art. 1 ustawy o sporach zbiorowych: np.
przedmiotem żądania jest zmiana na stanowisku kierowniczym osoby, której
działanie zarządcze stanowi bezpośrednie zagrożenie dla praw i interesów
pracowniczych.

Ak tyw ność uczest ni ków spo ru zbio ro we go opie ra się na wszyst kich
wspo mnia nych wcze śniej tech ni kach, sty lach, ro lach uczest ni ków pro ce su
ne go cja cyj ne go oraz spo so bach ko mu ni ka cji in ter per so nal nej.
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Kosz ty or ga ni za cji ak cji straj ko wej mo gą być znacz nie
wy ższe od kosz tów kon ty nu owa nia ne go cja cji i prób wyj ścia
z im pa su. Spór zbio ro wy to osta tecz ne roz wią za nie
i przed je go roz po czę ciem na le ży oce nić, czy jest on je dy -
nym spo so bem roz wią za nia kon flik tu.



1. Czas pra cy – sto sow nie do art. 128 kp jest to czas, w któ rym pra cow -
nik po zo sta je w dys po zy cji pra co daw cy w za kła dzie lub in nym miej scu wy -
zna czo nym przez pra co daw cę. Jest w go to wo ści do świad cze nia pra cy tzn.
znaj du je się w miej scu wy zna czo nym przez pra co daw cę, w sta nie umo żli -
wia ją cym pod je cie pra cy i jej wy ko na nie. Czas pra cy ro zu mie się też ja ko in -
sty tu cję praw ną, czy li ogół prze pi sów (zwłasz cza za miesz czo ne w dzia -
le VI kp), któ re nor mu ją kwe stie przez ja ki czas (w cią gu do by, ty go dnia, ro -
ku) i pod ja ki mi wa run ka mi pra co daw ca mo że wy ma gać od pra cow ni ka, by
wy ko ny wał na je go rzecz okre ślo ne świad cze nia.

2. Pra co daw ca pro wa dzi ewi den cję cza su pra cy pra cow ni ka do ce lów
pra wi dło we go usta le nia je go wy na gro dze nia i in nych świad czeń zwią za nych
z pra cą. Pra co daw ca udo stęp nia tę ewi den cję pra cow ni ko wi, na je go żą da nie.

3. In dy wi du al ne in te re sy pra cow ni ków – pra wa i obo wiąz ki po szcze -
gól nych pra cow ni ków za trud nio nych u da ne go pra co daw cy.

4. Prze pi sy pra wa pra cy, bio rąc pod uwa gę mo żli wo ści fi zycz ne ko bie -
ty oraz jej ro lę ma cie rzyń ską, ota cza ją ko bie ty szcze gól ną ochro ną. Istot -
nym ele men tem tej ochro ny, za pew nia ją cym pra cow ni cy nie do pusz cze nie
do nad mier ne go lub szko dli we go dla jej zdro wia wy sił ku, jest za kaz za trud -
nia nia ko biet przy pra cach szcze gól nie ucią żli wych lub szko dli wych dla ich
zdro wia. Pra cow ni cy przy słu gu je urlop ma cie rzyń ski oraz prze rwy w pra cy
na kar mie nie dziec ka.

5. Kon sul ta cja – za się ga nie opi nii u fa chow ców i spe cja li stów; udzie la -
nie rad, wska zó wek i wy ja śnień przez rze czo znaw ców.
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VII. Po ję cia sto so wa ne 
w po rad ni ku



6. Pra co daw ca jest zo bo wią za ny kon sul to wać za miar prze pro wa dze -
nia zwol nie nia gru po we go z dzia ła ją cy mi u nie go za kła do wy mi or ga ni za -
cja mi związ ko wy mi, a w przy pad ku ich bra ku, kon sul ta cje prze pro wa dza się
z przed sta wi cie lem pra cow ni ków, wy ło nio nym w spo sób przy ję ty u da ne go
pra co daw cy.

Kon sul ta cja ta prze bie ga w na stę pu ją cy spo sób:
– pra co daw ca do star cza za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej (przed sta wi cie -

lo wi za ło gi) na pi śmie szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce pla no wa nych zwol -
nień gru po wych – za kres tej in for ma cji zo stał okre ślo ny w art. 2 ust. 3 usta wy;

– usta wo daw ca nie okre ślił w ja kim ter mi nie związ ki win ny usto sun ko wać
się do prze ka za nej in for ma cji, ale ma być to ter min umo żli wia ją cy zgło sze nie
w ra mach kon sul ta cji swo ich pro po zy cji (nie dłu ższy jed nak niż 20 dni);

Kon sul ta cja w szcze gól no ści do ty czy: 
– mo żli wo ści unik nię cia lub zmniej sze nia roz mia rów zwol nień gru po -

wych,
– spraw pra cow ni czych z nim zwią za nych, w tym mo żli wo ści prze kwa li -

fi ko wa nia lub prze szko le nia za wo do we go, a ta kże uzy ska nia in ne go za trud -
nie nia przez zwal nia nych.

7. Mi ni mal ne wy na gro dze nie okre śla ne jest na da ny rok w dro dze ob -
wiesz cze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów lub roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów.
Mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę przy słu gu je pra cow ni kom za trud nio nym
w peł nym wy mia rze cza su pra cy (uwzględ nia „ruch” prze cięt nych płac i in -
fla cji) oraz w przy pad kach, w któ rych mi mo nie wy ko ny wa nia pra cy w ta kim
wy mia rze przy słu gu je ono pra cow ni kom.

8. Mło do cia ny – w ro zu mie niu ko dek su oso ba, któ ra ukoń czy ła 16 lat,
a nie prze kro czy ła 18 lat. Pra co daw ca jest obo wią za ny za pew nić mło do cia -
nym pra cow ni kom opie kę i po moc, nie zbęd ną dla ich przy sto so wa nia się
do wła ści we go wy ko ny wa nia pra cy. Nie wol no za trud niać mło do cia nych
przy pra cach wzbro nio nych, któ rych wy kaz usta la w dro dze roz po rzą dze nia
Ra da Mi ni strów.

9. Po ro zu mie nie – od po ro zu mie wać się; sko mu ni ko wać się z kimś, naj -
czę ściej za po mo cą słów; roz mó wić się z kimś; dojść do zgo dy w ja kiejś
spra wie; uzgod nić coś; do ga dać się.
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10. Po stę po wa nie kon tro l ne in spek to ra pra cy – ma na ce lu usta le nie
sta nu fak tycz ne go w za kre sie prze strze ga nia pra wa pra cy, w szcze gól no ści
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże prze pi sów do ty -
czą cych le gal no ści za trud nie nia oraz udo ku men to wa nie do ko na nych usta leń.
Kon tro le prze pro wa dza ją in spek to rzy pra cy, dzia ła ją cy w ra mach wła ści wo -
ści te ry to rial nej okrę go wych in spek to ra tów pra cy. Pod miot kon tro lo wa ny
ma obo wią zek za pew nić in spek to ro wi pra cy wa run ki i środ ki nie zbęd ne
do spraw ne go prze pro wa dze nia kon tro li, a w szcze gól no ści nie zwłocz nie
przed sta wić żą da ne do ku men ty i ma te ria ły, za pew nić ter mi no we udzie la nie
in for ma cji przez oso by, udo stęp nić urzą dze nia tech nicz ne oraz, w mia rę mo -
żli wo ści, od dziel ne po miesz cze nie z od po wied nim wy po sa że niem.

11. Pra co daw ca – jest to jed nost ka or ga ni za cyj na (oso ba fi zycz na, oso ba
praw na, jed nost ka or ga ni za cyj na), choć by nie po sia da ła oso bo wo ści praw -
nej, a ta kże oso ba fi zycz na, je że li ma praw ne i fak tycz ne mo żli wo ści za trud -
nia nia (i zwal nia nia) pra cow ni ków. Stro na sto sun ku pra cy.

12. Pra cow nik – jest to oso ba fi zycz na (a nie np. praw na), któ ra w da nym
okre sie po zo sta je w sto sun ku pra cy, za trud nio na na pod sta wie umo wy o pra -
cę, po wo ła nia, wy bo ru, mia no wa nia lub spół dziel czej umo wy o pra cę – pra -
cow ni ka mi nie są oso by za trud nio ne na pod sta wie umów cy wil no praw nych
(umo wy zle ce nia, o dzie ło) lub pro wa dzą ce wła sną dzia łal ność go spo dar czą.

13. Pra wo pra cy – to prze pi sy Ko dek su pra cy oraz prze pi sy in nych ustaw
i ak tów wy ko naw czych, okre śla ją ce pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ków i pra -
co daw ców, a ta kże po sta no wie nia ukła dów zbio ro wych pra cy i in nych opar -
tych na usta wie po ro zu mień zbio ro wych, re gu la mi nów i sta tu tów okre śla ją -
cych pra wa i obo wiąz ki stron sto sun ku pra cy.

14. Re gu la min pra cy – usta la or ga ni za cję i po rzą dek w pro ce sie pra cy
oraz zwią za ne z tym pra wa i obo wiąz ki pra co daw cy i pra cow ni ka. Re gu la -
min wy da je się gdy pra co daw ca za trud nia nie mniej niż 20 pra cow ni ków,
a treść nie zo sta ła za war ta w ukła dzie zbio ro wym pra cy.

15. Re gu la min wy na gra dza nia – jest we wnątrz za kła do wym ak tem nor -
ma tyw nym. Pra co daw ca za trud nia ją cy co naj mniej 20 pra cow ni ków, nie ob -
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ję tych ukła dem zbio ro wym pra cy, usta la wa run ki wy na gra dza nia za pra cę
w re gu la mi nie wy na gra dza nia oraz przy zna wa nia in nych świad czeń zwią za -
nych z pra cą.

16. Ko deks pra cy usta la obo wią zek nie od płat ne go do star cze nia pra -
cow ni ko wi środ ków ochro ny in dy wi du al nej, za bez pie cza ją cych przed
dzia ła niem nie bez piecz nych i szko dli wych dla zdro wia czyn ni ków wy stę pu -
ją cych w śro do wi sku pra cy. Pra co daw ca ma obo wią zek po in for mo wa nia
pra cow ni ka o spo so bach po słu gi wa nia się ty mi środ ka mi. Zgod nie z Ko dek -
sem pra cy pra co daw ca kon sul tu je z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi
wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, w tym do -
ty czą ce przy dzie la nia pra cow ni kom środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz
odzie ży i obu wia ro bo cze go.

17. Szko le nie z za kre su bhp – jest pro wa dzo ne ja ko szko le nie wstęp ne
i szko le nie okre so we. Pro gra my okre śla ją ce szcze gó ło wą te ma ty kę, for my
re ali za cji i czas trwa nia szko le nia, dla po szcze gól nych grup sta no wisk opra -
co wu je pra co daw ca lub w po ro zu mie niu z pra co daw cą – jed nost ka or ga ni za -
cyj na pro wa dzą ca dzia łal ność szko le nio wą w dzie dzi nie bhp, na pod sta wie
ra mo wych pro gra mów szko le nia. Pro gra my szko le nia po win ny być do sto so -
wa ne do ro dza jów i wa run ków prac wy ko ny wa nych przez uczest ni ków
szko le nia, a ich re ali za cja po win na za pew nić uczest ni kom speł nie nie na stę -
pu ją cych wy ma gań: 

– za zna jo mie nie się z czyn ni ka mi śro do wi ska pra cy mo gą cy mi po wo do -
wać za gro że nia dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków pod czas pra cy
oraz z od po wied ni mi środ ka mi i dzia ła nia mi za po bie gaw czy mi;

– po zna nie prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre -
sie nie zbęd nym do wy ko ny wa nia pra cy w za kła dzie pra cy i na okre ślo nym
sta no wi sku pra cy, a ta kże zwią za nych z pra cą obo wiąz ków i od po wie dzial -
no ści w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy;

– na by cie umie jęt no ści wy ko ny wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny dla sie -
bie i in nych osób, po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych oraz udzie le nia
po mo cy oso bie, któ ra ule gła wy pad ko wi.

18. Świa dec two pra cy – jest do ku men tem wy da wa nym pra cow ni ko wi przez
pra co daw cę w związ ku z roz wią za niem lub wy ga śnię ciem sto sun ku pra cy
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stwier dza ją cym oko licz no ści do ty czą ce za koń czo ne go za trud nie nia. Oko licz -
no ści te ma ją lub mo gą mieć zna cze nie przy usta le niu pra wa do świad czeń al -
bo ich wy mia ru w przy szłym sto sun ku pra cy oraz upraw nień z ubez pie czeń
spo łecz nych. Pra co daw ca obo wią za ny jest je wy dać nie zwłocz nie.

19. Układ zbio ro wy pra cy (uzp) – jest po ro zu mie niem nor ma tyw nym za -
wie ra nym po mię dzy związ ka mi za wo do wy mi i pra co daw ca mi. Obej mu je
pra cow ni ków za trud nio nych przez pra co daw ców, któ rzy za war li układ.
Skła da się z czę ści nor ma tyw nej – okre śle nia wa run ków, ja kim po win na od -
po wia dać treść sto sun ku pra cy oraz czę ści ob li ga cyj nej – re gu lu ją cej wza -
jem ne zo bo wią za nia stron. Ko deks pra cy do pusz cza re gu lo wa nie w uzp in -
nych spraw, o ile nie są one unor mo wa ne w prze pi sach pra wa w spo sób bez -
względ nie obo wią zu ją cy.

20. Umo wa o pra cę – jest dwu stron ną czyn no ścią praw ną do cho dzą ca
do skut ku, gdy obie stro ny (tj. pra cow nik i pra co daw ca) zło żą zgod ne
oświad cze nie wo li okre śla ją ce ro dzaj i wa run ki umo wy, ro dzaj pra cy i miej -
sce jej wy ko ny wa nia, ter min jej roz po czę cia oraz wy na gro dze nie od po wia -
da ją ce ro dza jo wi pra cy. W art. 25 kp zo stał wy mie nio ny, ka ta log ro dza jów
umów o pra cę – umo wy o pra cę za war te na czas okre ślo ny, na czas wy ko na -
nia okre ślo nej pra cy oraz na okres prób ny, na le żą do umów ter mi no wych.
Umo wa na czas nie okre ślo ny jest umo wą bez ter mi no wą.

21. Urlop wy po czyn ko wy – jest po wszech nym, nie zby wal nym pra wem
pra cow ni ka o cha rak te rze oso bi stym. Upraw nie nie po le ga ją ce na pra wie
do od płat ne go zwol nie nia od świad cze nia pra cy, przy słu gu ją ce pra cow ni ko -
wi w usta lo nym wy mia rze, uza le żnio nym od sta żu pra cy. Urlop wy po czyn -
ko wy po wi nien być udzie la ny pra cow ni ko wi w ro ku ka len da rzo wym, w któ -
rym pra cow nik na był do nie go pra wo, z wy jąt kiem sy tu acji wy raź nie prze -
wi dzia nych przez pra wo.

22. Uzgod nie nie – osią gnię cie wspól ne go sta no wi ska, czy li „do ga da nie
się” co do wszyst kich spraw ob ję tych da nym za gad nie niem.

23. Wy na gro dze nie za pra cę jest świad cze niem obo wiąz ko wym pra co -
daw cy wo bec pra cow ni ka i przy słu gu je mu, w za sa dzie za pra cę wy ko na ną.
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Pra cow nik nie mo że zrzec się pra wa do wy na gro dze nia, ani prze nieść te go
pra wa na in ną oso bę. Umo wa o pra cę po win na wśród in nych wa run ków
okre ślać w szcze gól no ści wy na gro dze nie od po wia da ją ce ro dza jo wi pra cy.

24. Za kła do wy fun dusz świad czeń so cjal nych – two rzy się na pod sta wie
usta wy z dnia 4.03.1994 r. bę dą cej pod sta wo wym ak tem praw nym w tym za -
kre sie. Z te go fun du szu fi nan su je się ulgo we usłu gi rze czo we i świad cze nia
fi nan so we udzie la ne przez pra co daw cę pra cow ni kom za trud nio nym w je go
za kła dzie. Ma ją one na ce lu za spo ko je nie ich po trzeb w za kre sie wy po czyn -
ku, kul tu ry, oświa ty, spor tu i re kre acji oraz opie ki nad dzieć mi w żłob kach,
przed szko lach i in nych for mach wy cho wa nia przed szkol ne go.

25. Zwią zek za wo do wy – jest do bro wol ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją lu -
dzi pra cy, po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny ich praw, in te re sów za wo -
do wych i so cjal nych. Za kła do wą or ga ni za cją związ ko wą jest jed nost ka sta -
tu to wa związ ku al bo sam zwią zek, je że li obej mu je on pra cow ni ków tyl ko
jed ne go za kła du pra cy. Jej szcze gól ny sta tut wy ni ka z wy od ręb nie nia w usta -
wie i przy zna nia jej wła snych upraw nień.

26. Zbio ro we in te re sy pra cow ni ków – upraw nie nia i obo wiąz ki do ty czą -
ce wszyst kich pra cow ni ków lub gru py pra cow ni ków za trud nio nych u da ne -
go pra co daw cy.
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1. Cel szko le nia
Ce lem szko le nia jest prze ka za nie nie zbęd nych wia do mo ści z za kre su

praw nej ochro ny pra cy, tech nicz nej ochro ny pra cy oraz praw i obo wiąz ków
sip dla no wo wy bra nych spo łecz nych in spek to rów pra cy.

Za kres szko le nia po wi nien obej mo wać w szcze gól no ści za -
gad nie nia:

• kształ to wa nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy,

• prze strze ga nia upraw nień pra cow ni czych,
• dzia łal no ści spo łecz nych in spek to rów pra cy.
• za gro żeń wy stę pu ją cych w za kła dach pra cy, w któ rych pra -

cu ją szko le ni sip.

2. Uczest ni cy szko le nia

Szko le nie prze zna czo ne jest dla no wo wy bra nych spo łecz nych in spek to -
rów pra cy. Do ty czy ono za kła do wych spo łecz nych in spek to rów pra cy, od -
dzia ło wych (wy dzia ło wych) oraz gru po wych spo łecz nych in spek to rów pra -
cy. Jest ono pro wa dzo ne na po cząt ku ka żdej ka den cji sip.

3. Spo sób or ga ni za cji szko le nia

Szko le nie po win no być zor ga ni zo wa ne w for mie se mi na rium z cał ko wi -
tym ode rwa niem od pra cy na pod sta wie opra co wa ne go pro gra mu szko le nia.
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W to ku szko le nia wska za ne jest wy ko rzy sta nie po mo cy dy dak tycz nych
w po sta ci pre zen ta cji mul ti me dial nych, fil mów wi deo, fo lio gra mów, rzut ni -
ków pi sma.

Uczest ni cy szko le nia przed je go roz po czę ciem po win ni otrzy mać kom plet
ma te ria łów w po sta ci ra mo we go pro gra mu szko le nia, pu bli ka cji pod sta wo -
wych ak tów praw nych (ko deks pra cy, prze pi sy bhp, prze pi sy bra nżo we...).

Szko le nie koń czy eg za min te sto wy, uczest ni cy po je go zda niu otrzy mu ją
sto sow ne za świad cze nie. Pro wa dzą cy mi szko le nie po win ny być oso by po -
sia da ją ce sze ro ką wie dzę z za kre su za gad nień bra nżo wych tech nicz ne go
bez pie czeń stwa pra cy, prze pi sów pra wa pra cy, pro ble mów funk cjo no wa nia
spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. Po nad to pro wa dzą cy szko le nie
po win ni po sia dać sto sow ne umie jęt no ści dy dak tycz ne.

4. Ra mo wy pro gram szko le nia

99

Lp. Te mat szko le nia
Licz ba
go dzin

1 Sys tem nad zo ru nad wa run ka mi pra cy w RP. 1

2 Za gad nie nia praw nej ochro ny pra cy, w szcze gól no ści:

• na wią za nie i roz wią za nie umo wy o pra cę,

• umo wy o pra cę, a umo wy cy wil no praw ne,

• wy na gro dze nie za pra cę,

• czas pra cy,

• urlo py wy po czyn ko we,

• ochro na pra cy ko biet i mło do cia nych,

• wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka,

• prze pi sy wy ko naw cze do kp. 6

3 Za gad nie nia tech nicz nej ochro ny pra cy, w szcze gól no ści:

• oświe tle nie,

• ha łas,

• mi kro kli mat,

• ba da nia le kar skie,

• szko le nia bhp,

• sub stan cje che micz ne,

• odzież ochron na i ro bo cza oraz sprzęt ochro ny oso bi stej,

• ma ga zy no wa nie i trans port we wnątrz za kła do wy,

• bhp przy pro ce sach tech no lo gicz nych (w za le żno ści od bra nży). 7
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Lp. Te mat szko le nia
Licz ba
go dzin

4. Wy pad ki przy pra cy i cho ro by za wo do we, a w szcze gól no ści:

• de fi ni cja wy pad ku przy pra cy i cho ro by za wo do wej,

• do cho dze nie po wy pad ko we, oraz udział sip w tym do cho dze niu,

• świad cze nia przy słu gu ją ce z ty tu łu wy pad ku przy pra cy lub cho ro by
za wo do wej. 3

5. Za gad nie nia funk cjo no wa nia sip, a w szcze gól no ści:

• pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia sip,

• pra wa i obo wiąz ki sip,

• udział sip w Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy,

• for mu ło wa nie za le ceń i uwag sip,

• współ pra ca sip z PIP. 4

6. Za gad nie nia współ pra cy związ ków za wo do wych ze spo łecz ny mi in spek -
to ra mi pra cy. 1

7. Za gad nie nia er go no mii i psy cho lo gii pra cy. 1

8. Pod sta wo we za gad nie nia hi gie ny pra cy. 1

9. Razem 24



1. Cel szko le nia
Ce lem szko le nia jest ak tu ali za cja i uzu peł nie nie wie dzy nie zbęd nej dla

peł nie nia funk cji spo łecz ne go in spek to ra pra cy, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem:

• zmian w prze pi sach pra wa pra cy,
• za gro żeń wy stę pu ją cych w da nej bra nży,
• peł ne go wy ko rzy sta nia upraw nień spo łecz nej in spek cji pra cy,
• zmian w prze pi sach tech nicz nej ochro ny pra cy.

2. Uczest ni cy szko le nia

Szko le nie prze zna czo ne jest dla spo łecz nych in spek to rów pra cy (za kła do -
wych, od dzia ło wych i gru po wych), peł nią cych swo je ka den cje, któ rzy prze -
szli szko le nie pod sta wo we dla sip. Szko le nie po win no być pro wa dzo ne raz
do ro ku.

3. Spo sób or ga ni za cji szko le nia

Szko le nie po win no być zor ga ni zo wa ne w for mie se mi na rium z cał ko wi -
tym ode rwa niem od pra cy na pod sta wie opra co wa ne go pro gra mu szko le nia.

W to ku szko le nia wska za ne jest wy ko rzy sta nie po mo cy dy dak tycz nych
w po sta ci pre zen ta cji mul ti me dial nych, fil mów wi deo, fo lio gra mów, rzut ni -
ków pi sma. Uczest ni cy szko le nia przed je go roz po czę ciem po win ni otrzy -
mać kom plet ma te ria łów w po sta ci ra mo we go pro gra mu szko le nia, pu bli ka -
cji bra nżo wych, zno we li zo wa nych prze pi sów bhp i pra wa pra cy.

Szko le nie koń czy eg za min te sto wy, po je go zda niu uczest ni cy otrzy mu ją
sto sow ne za świad cze nia. Pro wa dzą cy mi szko le nie po win ny być oso by po -

101

IX. Ramowy program szkolenia
okresowego dla społecznych

inspektorów pracy



sia da ją ce roz le głą wie dzę z za kre su pra wa pra cy, tech nicz nej ochro ny pra cy
oraz funk cjo no wa nia spo łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. Oso by
pro wa dzą ce szko le nie po win ny po sia dać prak ty kę w pro wa dze niu te go ro -
dza ju za jęć oraz nie zbęd ne umie jęt no ści dy dak tycz ne.

4. Ra mo wy pro gram szko le nia
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Lp. Te mat szko le nia
Licz ba
go dzin

1. Za gad nie nia praw nej ochro ny pra cy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
zmian w prze pi sach kp oraz prze pi sach wy ko naw czych. 5

2. Za gad nie nia tech nicz nej ochro ny pra cy ze szcze gól nym uwzględ nie niem
spe cy fi ki bra nży, z któ rej wy wo dzą się spo łecz ni in spek to rzy pra cy. 6

3. Ana li za przy czyn wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych.

Do cho dze nie po wy pad ko we. 2

4. Za sa dy udzie la nia i or ga ni za cja pierw szej po mo cy. 1

5. Me to dy ka kon tro li za gad nień tech nicz nej i praw nej ochro ny pra cy. 1

6. Or ga ny pań stwo wej kon tro li nad wa run ka mi pra cy. 1

7. Razem 16



PRZY KŁA DO WY 
RE GU LA MIN WY BO RÓW SIP

Dzia ła ją ce w przed się bior stwie ............................... za kła do we or ga ni za -
cje związ ko we:

– Ko mi sja Za kła do wa NSZZ ............................................
– Ko mi sja Za kła do wa NSZZ ............................................

usta li ły na stę pu ją ce za sa dy prze pro wa dze nia wy bo rów za kła do we go spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy:

Pkt 1
Spo łecz na in spek cja pra cy funk cjo nu je w for mie za kła do we go spo łecz ne -

go in spek to ra pra cy (zsip), nie prze wi du je się two rze nia in nych struk tur sip.
Pkt 2

Bier ne pra wo wy bor cze przy słu gu je ka żde mu pra cow ni ko wi za kła du bez
wzglę du na ro dzaj za war tej umo wy o pra cę, któ ry po sia da co naj mniej pię -
cio let ni staż pra cy w bra nży, do któ rej za kład na le ży i co naj mniej dwu let ni
staż pra cy w za kła dzie pra cy. Kan dy dat na zsip nie mo że zaj mo wać sta no -
wi ska kie row ni ka za kła du pra cy lub sta no wi ska kie row ni cze go bez po śred -
nio pod le głe go kie row ni ko wi za kła du pra cy.

Sta no wi sko zsip mo że zaj mo wać pra cow nik nie bę dą cy człon kiem żad nej
dzia ła ją cej w za kła dzie pra cy za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej.

Pkt 3
Czyn ne pra wo wy bor cze przy słu gu je ka żde mu pra cow ni ko wi za kła du bez

wzglę du na ro dzaj za war tej umo wy o pra cę oraz bez wzglę du na staż pra cy
w za kła dzie.
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Pkt 4
Wy bo rów zsip do ko nu ją wszy scy pra cow ni cy za kła du pod czas wal ne go

zgro ma dze nia pra cow ni ków. Wy bo ry prze pro wa dza ne są w dro dze gło so wa -
nia jaw ne go. Wy bór zsip na stę pu je po uzy ska niu przez jed ne go z kan dy da -
tów zwy kłej więk szo ści gło sów.

Pkt 5
Kan dy da tu ry na zsip mo gą być zgła sza ne przez po szcze gól nych pra cow -

ni ków lub przez gru py pra cow ni ków do zoz do chwi li roz po czę cia gło so wa -
nia, zgło szo ny kan dy dat po wi nien wy ra zić (w for mie pi sem nej) zgo dę
na kan dy do wa nie.

Pkt 6
Pra cow ni cy za kła du w ter mi nie dwóch ty go dni po prze dza ją cych wal ne

ze bra nie zo sta ną po in for mo wa ni w spo sób przy ję ty w za kła dzie pra cy o pla -
no wa nych wy bo rach zsip oraz o pra wach, obo wiąz kach i za sa dach funk cjo -
no wa nia spo łecz nej in spek cji pra cy.

Pkt 7
Wal ne mu Zgro ma dze niu Pra cow ni ków prze wod ni czy Pre zy dium skła da -

ją ce się z czte rech pra cow ni ków de le go wa nych przez zoz (po dwie oso by
z ka żde go związ ku).

Pre zy dium Zgro ma dze nia wy bie ra spo śród sie bie Prze wod ni czą ce go, Ko -
mi sję Skru ta cyj ną (dwie oso by) oraz Se kre ta rza Zgro ma dze nia, któ ry spo -
rzą dza pro to kół z wy bo rów zsip. Pre zy dium usta la po rzą dek dzien ny Zgro -
ma dze nia, po da jąc go do wia do mo ści pra cow ni ków na sie dem dni przed pla -
no wa ną da tą wy bo rów.

Pkt 8
Ka den cja zsip trwa czte ry la ta. Nie wpro wa dza się ogra ni cze nia w przy -

pad ku kan dy do wa nia na ko lej ne ka den cje.
Pkt 9

Pra co daw ca lub oso ba go re pre zen tu ją ca za pro szo ny zo sta nie do udzia -
łu w Wal nym Zgro ma dze niu Pra cow ni ków, jed no cze śnie w po rząd ku
dzien nym Zgro ma dze nia prze wi dzia ne zo sta nie wy stą pie nie pra co daw cy
in for mu ją ce o sta nie ak tu al nym bhp i za mie rzo nych dzia ła niach w tym za -
kre sie.

Pkt 10
Wy bo ry prze pro wa dzo ne zo sta ną w dniu ............................................

o go dzi nie ....................................... na te re nie za kła du pra cy (w po miesz cze -
niu sto łów ki).
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Pkt 11
Wszel kie spor ne kwe stie wy ja śnia ne bę dą przez zoz w dro dze ne go cja cji.

Pkt 12
W po zo sta łych spra wach za sto so wa nie ma ją prze pi sy usta wy o sip.

Gdańsk, dnia ......................
ZA TWIER DZAM:

Za K. Z. NSZZ ...................                        ZA K. Z. NSZZ ...................

Za łącz nik nr 1 do Za rzą dze nia Nr 5 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z dnia 15 lip ca 1983 r. (poz. 30)

............................................................
(peł na na zwa za kła du pra cy)

ZA KŁA DO WA KSIĘ GA ZA LE CEŃ I UWAG
ZA KŁA DO WE GO SPO ŁECZ NE GO IN SPEK TO RA PRA CY

Da ta za ło że nia księ gi ................................

Za kła do wy Spo łecz ny In spek tor Pra cy ........................................................
(imię i na zwi sko)

Zalecenie nr ..............
Uwaga* nr ...................
Dla Kie row ni ka Za kła du .......................................
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Lp.

Zalecenie/Uwaga*

(po dać miej sce, ro dzaj stwierdzonego uchybienia 

oraz ter min wy ko na nia)

Da ta, pod pis oraz pie częć za kła do we go SIP

Da ta, pod pis 
i pie częć 

kie row ni ka za kła du

(po twier dza ją ca 

do rę cze nie za le ce nia -

-uwa gi oraz in for ma cja

o pod ję tych de cy zjach) 

Ad no ta cje sip 
lub in ne go or ga nu

kon tro li 
(o wy ko rzy sta niu

zalecenia/uwa gi 

przez kie row ni ka

zakładu)

1.

2.

*nie po trzeb ne skre ślić



Pod sta wa praw na:
• „za le ce nia”

– Na pod sta wie usta leń od dzia ło we go (wy dzia ło we go) lub gru po we go
spo łecz ne go in spek to ra pra cy za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy wy da je
kie row ni ko wi za kła du pra cy, w for mie pi sem nej, za le ce nia usu nię cia
w okre ślo nym ter mi nie stwier dzo nych uchy bień.

W ra zie bez po śred nie go za gro że nia mo gą ce go spo wo do wać wy pa dek
przy pra cy, za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy wy stę pu je do kie row ni ka
za kła du pra cy o na tych mia sto we usu nię cie te go za gro że nia, a w wy pad ku
nie pod ję cia od po wied nich dzia łań wy da je, w for mie pi sem nej, za le ce nie
wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą dze nia tech nicz ne go lub okre ślo nych ro bót,
za wia da mia jąc o tym rów no cze śnie za kła do we or ga ni za cje związ ko we art.
11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U.
Nr 35, poz. 163, z późn. zm.).

• „uwa gi”
– W ra zie stwier dze nia, że nie są prze strze ga ne prze pi sy, spo łecz ny in -

spek tor pra cy (zakładowy, oddziałowy) in for mu je o tym kie row ni ka za kła du
pra cy oraz od dzia łu (wy dzia łu), czy niąc jed no cze śnie sto sow ny za pis
w księ dze (art. 9 ust. 1 cyt. wy żej usta wy).
Po ucze nie:

Kie row nik za kła du pra cy mo że wnieść sprze ciw od za le ce nia do in spek -
to ra pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy w ....................................................

(ad res sie dzi by in spek to ra pra cy)

Sprze ciw od za le ce nia wy da ne go na pod sta wie art. 11 ust. 1 usta wy o spo -
łecz nej in spek cji pra cy wno si się w ter mi nie 7 dni od dnia do rę cze nia za le -
ce nia, a od za le ce nia wy da ne go w spra wie wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą -
dze nia tech nicz ne go lub okre ślo nych ro bót, wno si się nie zwłocz nie.

Nie wy ko na nie za le ce nia, od któ re go nie wnie sio no sprze ci wu, pod le ga
ka rze grzyw ny od 20 do 2500 zł.

Uwa ga: Ni niej sza księ ga za le ceń i uwag prze cho wy wa na jest w ................
(miej sce usta la kie row nik za kła du pra cy).  Księ gę udo stęp nia się do wglą du
za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, or ga nom sa mo rzą du za ło gi, or ga nom
Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz in nym or ga nom nad zo ru i kon tro li wa run -
ków pra cy. Za pi sy w tej księ dze ma ją moc do ku men tów urzę do wych w po -
stę po wa niu przed or ga na mi pań stwo wy mi.
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Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia Nr 5 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z dnia 15 lip ca 1983 r. (poz. 30)

............................................................
(peł na na zwa za kła du pra cy)

Od dział (wy dział): .............................. 

OD DZIA ŁO WA (WY DZIA ŁO WA) KSIĘ GA UWAG
SPO ŁECZ NE GO IN SPEK TO RA PRA CY

Da ta za ło że nia księ gi ................................

Pod sta wa praw na zgła sza nych uwag:
W ra zie stwier dze nia, że nie są prze strze ga ne prze pi sy, spo łecz ny in spek -

tor pra cy in for mu je o tym kie row ni ka od dzia łu, czy niąc jed no cze śnie sto -
sow ny za pis w księ dze uwag (art. 9 usta wy z dnia 24.06.1983 r. o spo łecz -
nej in spek cji pra cy Dz. U. nr 35, poz. 163).

Uwa ga: Ni niej sza księ ga uwag prze cho wy wa na jest w ..............................
(miej sce usta la kie row nik za kła du pra cy). Księ gę udo stęp nia się do wglą du:
za kła do wym or ga ni za cjom związ ko wym, or ga nom sa mo rzą du za ło gi, or ga -
nom Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz in nym or ga nom nad zo ru i kon tro li
wa run ków pra cy (art. 12 ust. 2 cyt. usta wy).

Upraw nio ny mi do wpi sy wa nia uwag są: gru po wy spo łecz ny in spek tor
pra cy, od dzia ło wy spo łecz ny in spek tor pra cy oraz za kła do wy spo łecz ny in -
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Lp.

Zalecenie/Uwaga*

(po dać miej sce, ro dzaj stwierdzonego uchybienia 

oraz ter min wy ko na nia)

Da ta, pod pis oraz pie częć za kła do we go SIP

Da ta, pod pis 
i pie częć 

kie row ni ka za kła du

(po twier dza ją ca 

do rę cze nie za le ce nia -

-uwa gi oraz in for ma cja

o pod ję tych de cy zjach) 

Ad no ta cje sip 
lub in ne go or ga nu

kon tro li 
(o wy ko rzy sta niu

zalecenia/uwa gi 

przez kie row ni ka

zakładu)

1.

2.

*nie po trzeb ne skre ślić



spek tor pra cy. Uwa gi kie ro wa ne są za wsze do kie row ni ka od dzia łu (wy dzia -
łu) na te re nie któ re go stwier dzo ne zo sta ły nie pra wi dło wo ści. Za pi sy w tej
księ dze ma ją moc do ku men tów urzę do wych w po stę po wa niu przed or ga na -
mi pań stwo wy mi (art. 12 ust. 3 cyt. usta wy).
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Ustawa z dnia 24 czerw ca 1983 r. 
o spo łecz nej in spek cji pra cy

(Dz. U. Nr 35, poz.163, z późn. zm.)

W tro sce o sys te ma tycz ną po pra wę sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz w ce lu za pew nie nia związ kom za wo do wym nie zbęd nych wa run ków
do spra wo wa nia sku tecz nej kon tro li prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy
sta no wi się, co na stę pu je:

Roz dział 1
Prze pi sy ogól ne.

Art. 1. Spo łecz na in spek cja pra cy jest słu żbą spo łecz ną peł nio ną przez
pra cow ni ków, ma ją cą na ce lu za pew nie nie przez za kład pra cy bez piecz nych
i hi gie nicz nych wa run ków pra cy oraz ochro nę upraw nień pra cow ni czych,
okre ślo nych w prze pi sach pra wa pra cy.

Art. 2. Spo łecz na in spek cja pra cy re pre zen tu je in te re sy wszyst kich pra -
cow ni ków w za kła dach pra cy i jest kie ro wa na przez za kła do we or ga ni za cje
związ ko we.

Art. 3.1. Spo łecz ną in spek cję pra cy w za kła dzie pra cy two rzą:
1) za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy – dla ca łe go za kła du pra cy,
2) od dzia ło wi (wy dzia ło wi) spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla  po szcze -

gól nych od dzia łów (wy dzia łów),
3) gru po wi spo łecz ni in spek to rzy pra cy – dla ko mó rek or ga ni za cyj nych

od dzia łów (wy dzia łów).
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2. Za kła do we or ga ni za cje związ ko we do sto so wu ją or ga ni za cję spo łecz nej
in spek cji pra cy do po trzeb wy ni ka ją cych ze struk tu ry za kła du pra cy.

Roz dział 2
Za da nia i or ga ni za cja spo łecz nej in spek cji pra cy

Art. 4. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy ma ją pra wo:
1) kon tro lo wać stan bu dyn ków, ma szyn, urzą dzeń tech nicz nych i sa ni tar -

nych oraz pro ce sy tech no lo gicz ne z punk tu wi dze nia  bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy,

2) kon tro lo wać prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy, w tym po sta no -
wień ukła dów zbio ro wych i re gu la mi nów pra cy, w szcze gól no ści w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, upraw nień  pra cow ni ków zwią za -
nych z ro dzi ciel stwem, mło do cia nych i osób  nie peł no spraw nych, urlo -
pów i cza su pra cy, świad czeń z ty tu łu  wy pad ków przy pra cy i cho rób za -
wo do wych,

2a) uczest ni czyć w kon tro li prze strze ga nia w za kła dzie pra cy prze pi sów
do ty czą cych ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go,

3) brać udział w usta la niu oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy,
zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy,

4) brać udział w ana li zo wa niu przy czyn po wsta wa nia wy pad ków przy
pra cy, za cho ro wań na cho ro by za wo do we i in ne scho rze nia  wy wo ła ne wa -
run ka mi śro do wi ska pra cy oraz kon tro lo wać sto so wa nie  przez za kła dy pra -
cy wła ści wych środ ków za po bie gaw czych,

5) uczest ni czyć w prze pro wa dza niu spo łecz nych prze glą dów wa run ków  pra cy,
6) opi nio wać pro jek ty pla nów po pra wy wa run ków bez pie czeń stwa i hi -

gie ny pra cy i pla nów re ha bi li ta cji za wo do wej oraz kon tro lo wać  re ali za cję
tych pla nów,

7) po dej mo wać dzia ła nia na rzecz ak tyw ne go udzia łu pra cow ni ków  za -
kła dów pra cy w kształ to wa niu wła ści wych wa run ków  bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz od dzia ły wać na prze strze ga nie  przez pra cow ni ków prze pi -
sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,

8) wy ko ny wać in ne za da nia okre ślo ne w usta wie i w prze pi sach  szcze gól -
nych.

Art. 5.1. Spo łecz nym in spek to rem pra cy mo że być pra cow nik da ne go za -
kła du pra cy, któ ry jest człon kiem związ ku za wo do we go i nie zaj mu je sta no -
wi ska kie row ni ka za kła du pra cy lub sta no wi ska kie row ni cze go bez po śred -
nio pod le głe go kie row ni ko wi za kła du.
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2. Za kła do we or ga ni za cje związ ko we mo gą po sta no wić, że spo łecz nym
in spek to rem pra cy mo że być rów nież pra cow nik za kła du nie bę dą cy człon -
kiem związ ku za wo do we go.

3. Spo łecz ny in spek tor pra cy po wi nien po sia dać nie zbęd ną zna jo mość za -
gad nień wcho dzą cych w za kres dzia ła nia spo łecz nej in spek cji pra cy. Za kła -
do wy spo łecz ny in spek tor pra cy po wi nien po sia dać co naj mniej pię cio let ni
staż pra cy w bra nży, do któ rej za kład na le ży, i co naj mniej dwu let ni staż pra -
cy w da nym za kła dzie, a od dzia ło wy lub gru po wy spo łecz ny in spek tor pra -
cy – co naj mniej dwulet ni staż pra cy w tej bra nży i co naj mniej je den rok
pra cy w da nym za kła dzie.

Art. 6. 1. Spo łecz nych in spek to rów pra cy wy bie ra ją i od wo łu ją pra cow -
ni cy  za kła du pra cy.

2. Spo łecz nych in spek to rów pra cy wy bie ra się na okres 4 lat.
3. Za kła do wych i od dzia ło wych (wy dzia ło wych) spo łecz nych in spek to -

rów pra cy wy bie ra:
1) w za kła dach pra cy lub od dzia łach (wy dzia łach) li czą cych do 300  pra cow -

ni ków – ogól ne ze bra nie pra cow ni ków za kła du pra cy lub  od dzia łu (wy dzia łu),
2) w za kła dach pra cy lub od dzia łach (wy dzia łach) li czą cych po wy żej 300

pra cow ni ków:
a) za kła do we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy – ze bra nie od dzia ło wych

(wy dzia ło wych) i gru po wych spo łecz nych in spek to rów pra cy,
b) od dzia ło we go (wy dzia ło we go) spo łecz ne go in spek to ra pra cy – ze bra -

nie gru po wych spo łecz nych in spek to rów pra cy.
4. Gru po wych spo łecz nych in spek to rów pra cy wy bie ra ogól ne ze bra nie

pra cow ni ków ko mó rek or ga ni za cyj nych od dzia łu (wy dzia łu).
5. W za kła dach, w któ rych nie wy bra no gru po wych spo łecz nych in spek -

to rów pra cy, tryb wy bo rów spo łecz nych in spek to rów pra cy, o któ rym mo wa
w ust. 3 pkt 2, okre śla ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we.

6. Wy bo ry spo łecz nych in spek to rów pra cy prze pro wa dza ją za kła do we or -
ga ni za cje związ ko we na pod sta wie uchwa lo nych przez sie bie re gu la mi nów
wy bo rów.

7. Ogól no kra jo we or ga ni za cje związ ko we mo gą usta lać ra mo we wy tycz -
ne do re gu la mi nów wy bo rów spo łecz nych in spek to rów pra cy.

Art. 7.1. Spo łecz ny in spek tor pra cy w ra zie nie wy wią zy wa nia się ze swo -
ich obo wiąz ków mo że być, na za sa dach okre ślo nych w art. 6, od wo ła ny
przed upły wem okre su, o któ rym mo wa w art. 6 ust. 2.
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2. Od wo ła nie, w myśl ust. 1, na stę pu je na wnio sek:
1) za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych,
2) co naj mniej jed nej pią tej pra cow ni ków.
3. Spo łecz ny in spek tor pra cy prze sta je peł nić swo ją funk cję rów nież

w wy pad ku zrze cze nia się jej lub usta nia sto sun ku pra cy.
4. W wy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 2 i 3, prze pro wa dza się uzu peł -

nia ją ce wy bo ry spo łecz ne go in spek to ra pra cy.
Roz dział 3

Upraw nie nia i za sa dy po stę po wa nia spo łecz nych in spek to rów
pra cy

Art. 8.1. Spo łecz ny in spek tor pra cy ma pra wo wstę pu w ka żdym cza sie
do po miesz czeń i urzą dzeń za kła du pra cy dla wy ko ny wa nia za dań okre ślo -
nych w art. 4.

2. Spo łecz ny in spek tor pra cy ma pra wo żą dać od kie row ni ka za kła du pra -
cy oraz od dzia łu (wy dzia łu) i od pra cow ni ków in for ma cji oraz oka za nia do -
ku men tów w spra wach wcho dzą cych w za kres je go dzia ła nia.

3. Wy ko ny wa nia czyn no ści, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, na stę pu je z za -
cho wa niem prze pi sów o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i słu żbo wej.

Art. 9.1. W ra zie stwier dze nia, że nie są prze strze ga ne prze pi sy, o któ rych
mo wa w art. 4, spo łecz ny in spek tor pra cy in for mu je o tym kie row ni ka za kła -
du pra cy oraz od dzia łu (wy dzia łu), czy niąc jed no cze śnie sto sow ny za pis
w księ gach, o któ rych mo wa w art. 12.

2. Kie row nik za kła du pra cy oraz od dzia łu (wy dzia łu) po dej mu je de cy zję
w spra wie usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści i in for mu je o tym spo -
łecz ne go in spek to ra pra cy.

Art. 10.1. W ra zie stwier dze nia na ru sze nia przez pra cow ni ka prze pi sów
i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, spo łecz ny in spek tor pra cy zwra ca
uwa gę pra cow ni ko wi na obo wią zek prze strze ga nia tych prze pi sów i za sad.

2. W przy pad ku gdy za cho wa nie pra cow ni ka na sta no wi sku pra cy wska zu je
na nie do sta tecz ną zna jo mość prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz nie umie jęt ność wy ko ny wa nia pra cy w spo sób bez piecz ny dla sie bie lub in -
nych pra cow ni ków, spo łecz ny in spek tor pra cy zwra ca się do kie row ni ka wła -
ści wej ko mór ki or ga ni za cyj nej o cza so we od su nię cie pra cow ni ka od tej pra cy
i za po zna je go z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Art. 11.1. Na pod sta wie usta leń wła snych, od dzia ło we go (wy dzia ło we go)
lub gru po we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy za kła do wy spo łecz ny in spek -
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tor pra cy wy da je kie row ni ko wi za kła du pra cy, w for mie pi sem nej, za le ce nie
usu nię cia w okre ślo nym ter mi nie stwier dzo nych uchy bień.

2. W ra zie bez po śred nie go za gro że nia mo gą ce go spo wo do wać wy pa dek
przy pra cy, za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy wy stę pu je do kie row ni ka
za kła du pra cy o na tych mia sto we usu nię cie te go za gro że nia, a w wy pad ku
nie pod ję cia od po wied nich dzia łań wy da je, w for mie pi sem nej, za le ce nie
wstrzy ma nia pra cy da ne go urzą dze nia tech nicz ne go lub okre ślo nych ro bót,
za wia da mia jąc o tym rów no cze śnie za kła do we or ga ni za cje związ ko we.

3. Kie row nik za kła du pra cy mo że wnieść sprze ciw od za le ce nia za kła do -
we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy do wła ści we go in spek to ra pra cy Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Sprze ciw od za le ce nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
wno si się w ter mi nie 7 dni od dnia do rę cze nia za le ce nia, a od za le ce nia,
o któ rym mo wa w ust. 2 – nie zwłocz nie.

4. W ra zie wnie sie nia sprze ci wu, o któ rym mo wa w ust. 3, in spek tor pra -
cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy da je de cy zję lub po dej mu je in ne środ ki
praw ne prze wi dzia ne w prze pi sach o Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Art. 12.1. Za kład pra cy jest zo bo wią za ny za ło żyć za kła do wą księ gę za le -
ceń i uwag oraz od dzia ło we (wy dzia ło we) księ gi uwag, prze zna czo ne do za -
pi sów spo łecz nych in spek to rów pra cy.

2. Księ gi, o któ rych mo wa w ust. 1, prze cho wu je się w miej scu usta lo nym
przez kie row ni ka za kła du pra cy oraz udo stęp nia do wglą du za kła do wym or -
ga ni za cjom związ ko wym, or ga nom sa mo rzą du za ło gi, or ga nom Pań stwo wej
In spek cji Pra cy oraz in nym or ga nom nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy.

3. Za pis w księ gach, o któ rych mo wa w ust. 1, ma ją moc do ku men tów
urzę do wych w po stę po wa niu przed or ga na mi pań stwo wy mi.

Art. 13. 1. Za kład pra cy nie mo że wy po wie dzieć ani roz wią zać umo wy
o pra cę z pra cow ni kiem peł nią cym funk cję spo łecz ne go in spek to ra pra cy
w cza sie trwa nia man da tu oraz w okre sie ro ku po je go wy ga śnię ciu, chy ba
że za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy -
po wie dze nia. W ta kim wy pad ku roz wią za nie umo wy o pra cę mo że na stą pić
po uprzed nim uzy ska niu zgo dy sta tu to wo wła ści we go or ga nu za kła do wej or -
ga ni za cji związ ko wej.

2. Prze pis ust. 1 nie na ru sza art. 40 Ko dek su pra cy.
3. Za kład pra cy nie mo że wy po wie dzieć pra cow ni ko wi peł nią ce mu funk -

cję spo łecz ne go in spek to ra pra cy wa run ków pra cy i pła cy na je go nie ko rzyść
w okre sie usta lo nym w ust. 1, chy ba że wy po wie dze nie sta ło się ko niecz ne
z przy czyn, o któ rych mo wa w art. 43 Ko dek su pra cy.
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4. Prze pi sy ust. 1 – 3 sto su je się od po wied nio w wy pad ku, gdy pra cow nik
jest za trud nio ny na pod sta wie mia no wa nia lub spół dziel czej umo wy o pra cę.

Art. 14.1. Za kład pra cy jest obo wią za ny za pew nić spo łecz nym in spek to -
rom pra cy od po wied nie wa run ki re ali za cji ich za dań.

2. Kosz ty zwią za ne z dzia łal no ścią spo łecz nej in spek cji pra cy po no si za -
kład pra cy.

Art. 15.1. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy po win ni wy ko ny wać swo je czyn -
no ści w za sa dzie po za go dzi na mi pra cy.

2. W ra zie ko niecz no ści wy ko ny wa nia swo ich czyn no ści w go dzi nach
pra cy lub uczest ni cze nia w na ra dach i szko le niach, spo łecz ni in spek to rzy
pra cy za cho wu ją pra wo do wy na gro dze nia.

3. W ra zie znacz ne go ob cią że nia za da nia mi wy ni ka ją cy mi z peł nie nia
funk cji spo łecz ne go in spek to ra pra cy, kie row nik za kła du pra cy na wnio -
sek za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych mo że usta lić mie sięcz ne wy -
na gro dze nie zry czał to wa ne do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej wy na gro -
dze nia za 30 go dzin pra cy oso by peł nią cej funk cję spo łecz ne go in spek to -
ra pra cy.

4. W szcze gól nie uza sad nio nych wy pad kach kie row nik za kła du pra cy,
na wnio sek za kła do wych or ga ni za cji związ ko wych, mo że pod wy ższyć wy -
na gro dze nie, o któ rym mo wa w ust. 3, do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej wy -
na gro dze nia za 60 go dzin pra cy.

5. W za kła dach pra cy, w któ rych wy stę pu je szcze gól ne za gro że nie zdro -
wia i ży cia pra cow ni ków, a wa run ki pra cy wy ma ga ją sta łe go spo łecz ne go
nad zo ru, kie row nik za kła du pra cy, na wnio sek za kła do wych or ga ni za cji
związ ko wych, mo że zwol nić na czas peł nie nia funk cji za kła do we go spo łecz -
ne go in spek to ra pra cy z obo wiąz ku wy ko ny wa nia pra cy, z za cho wa niem
pra wa do wy na gro dze nia.

6. W wy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 5, za kła do wy spo łecz ny in spek tor
pra cy za cho wu je przez czas peł nie nia funk cji pra wo do wy na gro dze nia, ja -
kie przy słu gi wa ło mu na sta no wi sku pra cy zaj mo wa nym w dniu od de le go -
wa nia, z uwzględ nie niem zmian te go wy na gro dze nia, ja kie na stą pią w okre -
sie od de le go wa nia.

Art. 16.1. Ogól no kra jo we or ga ni za cje związ ko we mo gą okre ślać wy tycz -
ne do dzia łal no ści spo łecz nych in spek to rów pra cy.

2. Okre śle nie wy tycz nych, o któ rych mo wa w ust. 1, w sto sun ku do za kła -
dów pod le głych Mi ni stro wi Obro ny Na ro do wej lub Mi ni stro wi Spraw We -
wnętrz nych na stę pu je w po ro zu mie niu z wła ści wym mi ni strem.
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Roz dział 4
Współ dzia ła nie spo łecz nej in spek cji pra cy z Pań stwo wą In -

spek cją Pra cy oraz in ny mi or ga na mi nad zo ru i kon tro li wa run -
ków pra cy

Art. 17. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy współ dzia ła ją z Pań stwo wą In spek -

cją Pra cy i in ny mi or ga na mi nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy w za kre sie

usta lo nym usta wą oraz wy tycz ny mi, o któ rych mo wa w art. 16.

Art. 18.1. Pań stwo wa In spek cja Pra cy udzie la po mo cy spo łecz nej in spek -

cji pra cy w re ali za cji jej za dań, w szcze gól no ści przez po rad nic two praw ne,

spe cja li stycz ną pra sę oraz szko le nie.

2. In spek to rzy pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy prze pro wa dza ją kon tro -

le wy ko na nia za le ceń i uwag spo łecz nych in spek to rów pra cy.

Art. 19. Na umo ty wo wa ny wnio sek za kła do we go spo łecz ne go in spek to ra

pra cy, uzgod nio ny z za kła do wy mi or ga ni za cja mi związ ko wy mi, do ty czą cy

spraw za gro że nia zdro wia i ży cia pra cow ni ków, in spek to rzy pra cy Pań stwo -

wej In spek cji Pra cy prze pro wa dza ją kon tro le oraz wsz czy na ją po stę po wa nie

w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.

Art. 20. Za kła do wy spo łecz ny in spek tor pra cy ma pra wo uczest ni czyć

w kon tro lach prze pro wa dza nych w za kła dzie przez in spek to ra pra cy Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy oraz w pod su mo wa niu kon tro li.

Art. 21. Pań stwo wa In spek cja Sa ni tar na, Urząd Do zo ru Tech nicz ne go

oraz in ne or ga ny nad zo ru i kon tro li wa run ków pra cy obo wią za ne są udzie -

lać spo łecz nej in spek cji pra cy po mo cy w wy ko ny wa niu jej za dań.

Roz dział 5
Od po wie dzial ność za na ru sze nie prze pi sów o spo łecz nej 

in spek cji pra cy
Art. 22. 1. Kto dzia ła jąc w imie niu za kła du pra cy na ru sza prze pi sy ni niej -

szej usta wy, a w szcze gól no ści unie mo żli wia dzia łal ność spo łecz ne go in -

spek to ra pra cy, pod le ga ka rze grzyw ny do 2.500 zł.

2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto nie wy ko nu je za le ce nia za kła do we go spo -

łecz ne go in spek to ra pra cy.

3. Orze ka nie na stę pu je na pod sta wie wnio sku po cho dzą ce go od in spek to -

ra pra cy w try bie okre ślo nym w dzia le VII Ko dek su po stę po wa nia w spra -

wach o wy kro cze nia.
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Roz dział 6
Prze pi sy przej ścio we i koń co we

Art. 23.1. Wy tycz ne do prze pro wa dze nia pierw szych wy bo rów spo łecz -
nych in spek to rów pra cy okre śli Ra da Pań stwa.

2. Do cza su okre śle nia wy tycz nych, o któ rych mo wa w art. 16 – wy tycz -
ne ta kie okre śli Ra da Pań stwa.

3. Po okre sie 3 lat od dnia wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy Ra da Pań -
stwa, po kon sul ta cji z ogól no kra jo wy mi or ga ni za cja mi związ ko wy mi, do ko -
na oce ny prze bie gu re ali za cji usta wy i w ra zie po trze by wy stą pi z ini cja ty wą
jej zmia ny.

Art. 24.1. Po sta no wie nia usta wy do ty czą ce za kła do wych or ga ni za cji
związ ko wych sto su je się od po wied nio do rad pra cow ni czych, utwo rzo nych
na pod sta wie prze pi sów usta wy o pra cow ni kach urzę dów pań stwo wych oraz
art. 15 usta wy z dnia 8 paź dzier ni ka 1982 r. o związ kach za wo do wych (Dz.
U. Nr 32, poz. 216).

2. W za kła dach, gdzie dzia ła ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we i ra dy
pra cow ni cze, o któ rych mo wa w ust. 1, spo łecz ną in spek cją pra cy kie ru ją
oba przed sta wi ciel stwa pra cow ni cze.

Art. 25. Spo łecz ni in spek to rzy pra cy wy bra ni po dniu 31 grud nia 1982 r.
peł nią swo je funk cje do cza su no wych wy bo rów.

Art. 26. Tra ci moc usta wa z dnia 4 lu te go 1950 r. o spo łecz nej in spek cji
pra cy (Dz. U. z 1955 r. Nr 20, poz. 134 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91).

Art. 27. Usta wa wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia.

***

1. Usta wa z dn. 26.06.1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
późn. zm.).

2. Usta wa z dnia 13.04.2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 404, z późn. zm.).

4. Usta wa z dnia 23.06.1991 r. o związ kach za wo do wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, z późn. zm.).

5. Usta wa z 30.10.2002 r. o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków
przy pra cy i cho rób za wo do wych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).

6. Usta wa z dnia 27.08.1997 r. o re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej oraz za trud -
nia niu osób nie peł no spraw nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
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7. Usta wa z dnia 4.03.1994 r. o za kła do wym fun du szu świad czeń so cjal nych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 594, z późn. zm.).

8. Usta wa z dnia 10.10.2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę (Dz. U.
nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). 

9. Usta wa z dnia 30.08.2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści oraz zmia nie nie któ -
rych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.).

10. Usta wa z dnia 7.07.1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z późn. zm.).

11. Usta wa z dnia 21.12.2000 r. o do zo rze tech nicz nym (Dz. U. z 2013 r., poz.
963, z późn. zm.).

12. Usta wa z dnia 11.01.2001 r. o sub stan cjach i pre pa ra tach che micz nych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.).

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2012 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U., poz. 1026).

14. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 8.01.1997 r. w spra -
wie szcze gó ło wych za sad udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła ca -
nie wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu pie nię żne go za urlop (Dz. U.
Nr 2, poz. 14, późn. zm.).

15. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 15.05.1996 r. w spra wie
szcze gó ło wej tre ści świa dec twa pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa nia i pro sto -
wa nia (Dz. U. Nr 60 poz. 282, z późn. zm.).

16. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26.09.1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

17. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z 27.07.2004 r. w spra wie szko -
le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2011 r. Nr 180, poz.
1860, z późn. zm.).

18. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12.04.2002 r. w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z późn. zm.).

19. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10.09.1996 r. w spra wie wy ka zu prac
szcze gól nie ucią żli wych lub szko dli wych dla zdro wia ko biet (Dz. U. Nr 114,
poz. 545, z późn. zm.).

20. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 24.08.2004 r. w spra wie wy ka zu prac
wzbro nio nych mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia przy nie któ rych z tych prac
(Dz. U. nr 200 poz. 2047, późn. zm.).

21. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, z dnia 21.12.2005 r. w spra wie za sad ni -
czych wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy wi du al nej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).
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22. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1. 07. 2009 r. w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 poz. 870)

23. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej z dnia 30.05.1996 r.
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej
opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce -
lów prze wi dzia nych w ko dek sie pra cy (Dz. U. Nr 69 poz. 332, z późn. zm.).

24. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 28.04.2003 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad stwier dza nia po sia da nia kwa li -
fi ka cji przez oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci (Dz. U.
Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

25. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 28.05.1996 r.
w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku men ta cji w spra wach zwią -
za nych ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych pra cow ni ka
(Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.).

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. poz. 492).

27. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 28.05.1996 r. w spra wie
ro dza jów prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej (Dz. U. z
2013 r., Nr 62 poz. 288) uchylone w 2009 r.

28. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 28.05.1996 r. w spra wie
ro dza jów prac, któ re po win ny być wy ko ny wa ne przez co naj mniej dwie oso by (Dz.
U. Nr 62, poz. 288) uchy lo ne w 2009 r.

29. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 7.02.1983 r. w spra wie wie ku eme ry -
tal ne go pra cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa run kach lub szcze gól nym
cha rak te rze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.).

30. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 1.12.1998 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry
ekra no we (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

31. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 10.05.2002 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy użyt ko wa niu wóz ków jez dnio wych z na pę dem sil ni ko -
wym (Dz. U. Nr 70, poz. 650, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603).

32. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 14.03.2000 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.).

33. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 27.04.2000 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach spa wal ni czych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).
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34. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2.09.2003 r. w spra wie ozna ko wa nia
opa ko wań sub stan cji nie bez piecz nych i pre pa ra tów nie bez piecz nych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679 z późn. zm.) uchylone w 2009 r. Obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 20.04.2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. poz.445).

35. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 20.04.2005 r. w spra wie ba dań i po -
mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 73, poz.
645, z późn. zm.) uchylone w 2011 r. Obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166).

36. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 1.12.2004 r. w spra wie sub stan cji, pre -
pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu -
ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, z późn. zm.). utraciło moc
w 2012 r. Obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie
substancji chemicznych ich mieszanin czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890). 

Pol skie Nor my
1. PN -N -18002 Wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go na sta no wi skach pra cy.
2. PN -92/N -01255 Bar wy bez pie czeń stwa i zna ki bez pie czeń stwa.
3. PN -92/N -01256/01 Zna ki bez pie czeń stwa. Ochro na prze ciw po ża ro wa.
4. PN -92/N -01256/02 Zna ki bez pie czeń stwa. Ewa ku acja.
5. PN -92/N -01256/03 Zna ki bez pie czeń stwa. Ochro na i hi gie na pra cy.
6. PN -75/M -69210 Zbior ni ki trans por to we do ga zów. Bar wy roz po znaw cze i zna -

ko wa nie.
7. PN -ISO -32: 1994 Sprzęt me dycz ny. Bu tle do ga zów me dycz nych. Ozna ko wa -

nie za war to ści.
8. PN -EN -45014 Ogól ne kry te ria do ty czą ce de kla ra cji zgod no ści wy da wa nej

przez do staw ców.
9. PN -90/0-79251 Opa ko wa nia jed nost ko we z za war to ścią. Zna ki i ozna ko wa nie.
10. PN -74/T -06260 Źró dła pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go. Zna ki ostrze -

gaw cze.
11. PN -79/J -0802 Źró dła pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go. Zna ki ostrze gaw cze.
12. PN -88/E -08501 Zna ki bez pie czeń stwa. Urzą dze nia elek trycz ne.
13. PN -70/N -01270 Wy tycz ne zna ko wa nia ru ro cią gów.
14. PN -IEC 60363 In sta la cje elek trycz ne w obiek tach bu dow la nych.
15. PN -71/B2380 Oświe tle nie wnętrz świa tłem dzien nym. Wa run ki ogól ne.
16. PN -EN12464 -1: 2004 Świa tło i oświe tle nie. Oświe tle nie miejsc pra cy.

Część 1: Miej sca pra cy we wnę trzach.
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