
 

 

 

 
 

WIADOMOŚCI KOMISJI ZAKŁADOWEJ 
 

Co w ostatnim okresie stało się ważnego, na 
co warto by zwrócić uwagę?  
Trudno jest ułożyć chronologicznie istotne dla 
nas wydarzenia, więc skupimy się na kilku 
podstawowych z nich.   
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu 
naszej społeczności była XIII Spartakiada 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”,  

w której uczestniczyła drużyna złożona z 
pracowników Cadbury Wedel. 
Następnym ważnym wydarzeniem było 
powstanie w zakładzie gumy do żucia, Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” i nawiązania z 
nią współpracy.  Kolejnym istotnym z punktu 
widzenia pracowników wydarzeniem było 
spotkanie, które odbyło się w dniach  
8-10 lipca w ramach Forum Cadbury.  
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Z bieżących spraw, którymi zajmowała się 
Komisja Zakładowa w ostatni okresie to przede 
wszystkim kwestia premii magazynu wyrobów 
gotowych. Zainicjowane zostało spotkanie z 
kierownikiem działu, na którym został 
zaprezentowany podział premii i przyczyny nie 
osiągnięcia przez magazyn wymaganych 
wskaźników. Jednocześnie warto zauważyć,  
że sytuacja na tym dziale oraz nowy podział, 
zdaniem Komisji Zakładowej nie sprawdził się 
w dostatecznym stopniu, w jaki został 
zaprezentowany w momencie wprowadzania 
zmian organizacyjnych. Sygnały i spostrzeżenia 
zostały przekazane na jednym ze spotkań w 
lipcu br.  

Innym tematem, ale także związanym  
z premią była sprawa działu wyrobów 
wschodnich, czyli podziału zespołów  
i naliczanie premii w momencie rotacji 
pomiędzy sezamkami i chałwą.  
Udało się dojść do porozumienia, aby tego 
typu sytuacje nie konfliktowały pracowników 
przypisanych do poszczególnych linii 
produkcyjnych. 

Ważnym tematem sygnalizowanym przez 
pracodawcę było zajęcie się Regulaminem 
premiowania dotyczącym pracowników 
zatrudnionych w Skarbimierzu (zakład 
czekolady). Rozmowy na ten temat zostały 
zakończone i osiągnięto porozumienie.  
Dotyczy ono sposobu naliczania premii w 
momencie, gdy zakład znajdować się będzie w 
okresie rozruchu i prób technologicznych. 

Przedstawiciele Komisji Zakładowej odbyli 
spotkanie z Dyrektorem Zakładu w Bielanach 
Wrocławskich – Panem Jarosławem Szacikiem. 
Rozmowa dotyczyła spotkania z pracownikami 
zakładu w Bielanach, zbliżających się wyborów 
Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy oraz 
wyboru przedstawiciela na Europejskie Forum 
Cadbury.  
Komisja Zakładowa przekazała spostrzeżenia 
oraz ogólny zarys tego jak organizacyjnie 
będzie wyglądał sposób i wyłanianie 
Społecznej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciela 
pracowników.  

W najbliższym czasie (wrzesień) zostanie 
ogłoszone otwarcie zgłaszania kandydatów na 
Społecznych Inspektorów Pracy.   
Obydwa zakłady Cadbury Wedel (zakład w 
Skarbimierzu do momentu osiągnięcia 
poziomu produkcyjnego nie będzie posiadał 
SIP) przystąpią do wyborów.  
Komisja Zakładowa w ramach kwartalnego 
spotkania informacyjnego, wysłuchała 
wiadomości przekazanych przez Dyrektora 
Produkcji Witolda Ziobrowskiego oraz 
Partnera Biznesowego HR Małgorzatę 
Góralską. Przekazane informacje dotyczące 
trzech zakładów Cadbury Wedel pozwalają 
realnie spojrzeć na biznes i plany na najbliższy 
okres. Pracodawca przedstawił podsumowanie 
zmian w stanie zatrudnienia.  
Spółka zgodnie z wcześniejszymi planami 
wykazuje wzrost, co wynika z zatrudnień w 
Bielanach Wrocławskich jak i uruchomionej 
rekrutacji w Skarbimierzu.  
Jak już wszystkim wiadomo Spółka realizuje 
nowe pola aktywności komercyjne związane z 
marką Wedel (nowe reklamy, szata graficzna, 
opakowania). 

Odbyło się spotkanie pomiędzy 
przedstawicielami Pracodawcy i organizacji 
związkowych dotyczące aktualizowania tabel 
wynagradzania stanowiących załącznik do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Aktualizacja stawek wynagradzania w ZUZP 
zostanie aneksem wprowadzona w jego treść  
i zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Komisja Zakładowa na prośbę pracowników 
poruszyła temat związany z wcześniejszym 
dostępem do pasków online w celu weryfikacji 
naliczenia składników wynagrodzenia.  
Z wiadomości przekazanych przez Pracodawcę 
na tym etapie, taka możliwość jest na razie 
niemożliwa do wykonania.  
Wielu pracowników zgłaszało problem  
z umieszczeniem w dokumencie zwanym 
powszechnie paszportem, danych i 
wiadomości nie zawsze zgodnych  
z posiadanymi umiejętnościami.  
Wątpliwości dotyczyły także wykorzystania w 
tym dokumencie zdjęcia pracownika.  



Komisja Zakładowa na jednym, z co 
tygodniowych spotkań, przekazała informacje 
dotyczące tego dokumentu.  

W sierpniu odbyła się telekonferencja z Panią 
Małgorzatą Góralską i Panem Jarosławem 
Szacikiem, dotycząca wyborów Społecznej 
Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe 
przekazały wstępny projekt ogłoszenia do 
pracowników dotyczący wyborów. Ustalono, 
że ze względów organizacyjnych proces 
głosowania będzie trwał dwa dni. Związane 
jest to z pracą czterozmianową w obydwu 
zakładach produkcyjnych. Na spotkaniu 
roboczym w Warszawie tego samego typu 
zagadnienia zostały omówione z Panią Beatą 
Grzanko i Panem Piotrem Radczukiem.  
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybory 
Społecznej Inspekcji Pracy w Warszawie 
rozpoczną się w 37 tygodniu, natomiast w 
Bielanach Wrocławskich w 40 tygodniu. 

Przewodniczący Dariusz Skorek uczestniczył w 
Gdańsku w spotkaniu z władzami Nordyckiej 
Unii Spożywczej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, 
Dania, Islandia i Wyspy Owcze).  Omówiono 
kwestie związane ze szkoleniem związkowców 
oraz uruchomieniem projektów unijnych 
dotyczących branży spożywczej. 
Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego Mirosław Nowicki przekazał 
wiadomości dotyczące sektora z zakładów 
gdzie występuje kapitał nordycki. 

Komisja Zakładowa w ostatnim okresie 
przekazała spostrzeżenia dotyczące 
harmonogramów pracy, w szczególności w 
momencie pojawiających się 
nieprawidłowości.  Kończący się okres 
rozliczeniowy powinien zamknąć się 84 dniami 
pracy. Każdy kolejny dzień stanowić będzie 
pracę w godzinach nadliczbowych obliczaną 
według wskaźników dotyczących 
przekroczenia norm tygodniowych. 

Przewodniczący Dariusz Skorek przebywał na 
spotkaniu roboczym w Brzegu (woj. Opolskie). 
Celem  wizyty było omówienie sytuacji w 
zakładach Odra Brzeg S.A. i rozmowa z Komisją 
Zakładową, która jest członkiem Sekcji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Drugą część spotkania została poświęcona na 
rozmowę z kolegą Tomaszem Wachowskim 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w CADBURY POLSKA, nowej 
organizacji związkowej zarejestrowanej w 
Regionie Śląska Opolskiego.  
Nawiązana została bliska współpraca 
pomiędzy obydwoma Komisjami Zakładowymi. 
Należy podkreślić fakt, że działają one na 
terenie wspólnego właściciela. 
Przewodniczący Dariusz Skorek potwierdził 
wolę spotkania z Prezesem Cadbury Polska 
Panem Witoldem Ziobrowskim w celu 
omówienia działań zmierzających do 
unormowania stosunków i wzajemnych relacji 
z nowo powstałą Komisją Zakładową.  
Podczas rozmowy w Brzegu kolega Dariusz 
Skorek, jako Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego  
i Piekarniczego NSZZ „Solidarność” przyjął 
akces przystąpienia nowo powstałej 
organizacji w Cadbury Polska w poczet Sekcji 
Krajowej. Jednocześnie zobowiązał się do 
udzielenia wszelkiej pomocy prawnej  
i związkowej dla Komisji Zakładowej.   
Nawiązał także kontakt i omówił działania  
z Przewodniczącą Regionu Śląska Opolskiego 
NSZZ „Solidarność” Panią Cecylią Gonet.  
Trzecia cześć spotkania odbyła się w obecności 
członka Rady Sekcji Kazimierza Pociechy z 
Odry Brzeg i Jana Dobrzańskiego Delegata 
Kongresu Sekretariatu a zarazem 
przedstawiciela oddziału Brzeg NSZZ 
„Solidarność”. Celem tego spotkania było 
wzmocnienie działań na rzecz organizacyjnego 
wsparcia organizacji w Cadbury Polska. 
Koledzy z Brzegu wykazali inicjatywę pomocy 
dla kolegi Tomasza Wachowskiego 
Przewodniczącego z Cadbury Polska.  

Komisja Zakładowa podpisała umowę z 
przedstawicielem Lava Group S.C.  
Na tablicy ogłoszeń (parter budynku 
socjalnego) umieszczane będą ogłoszenia o 
promocjach wyrobów firm UNGARO, TITAN, 
SMALTO, JEAN-LOUIS SCHERRER i CHARLES 
JOURDAN w preferencyjnych cenach dla 
członków NSZZ „Solidarność”.  
 



„Bywają specjaliści od pilnowania własnych 
praw i cudzych obowiązków”.  
                                         Tadeusz Kotarbiński 
Koniec 
urlopów, 
koniec wakacji.  
Wielkimi 
krokami zbliża 
się okres 
wytężonej pacy 
i co nie 
uniknione 
stresu 
związanego z 
pracą.  
Stres organizacyjny stał się nieodłącznym 
elementem funkcjonowania pracownika w 
firmie. Rosnąca zmienność i konkurencyjność 
otoczenia, konieczność obniżania kosztów 
funkcjonowania przy jednoczesnym wzroście 
elastyczności działań sprawiają, że czynniki 
powodujące stres docierają obecnie do 
pracowników ze wzmożoną siłą i ciągle 
zwiększającym się natężeniu. 
Tym samym rośnie też poziom odczuwanych 
skutków stresu – coraz więcej pracowników 
określa siebie, jako osoby cierpiące z powodu 
negatywnych stresorów. Cóż takie są niestety 
ostatnio metody zarządzania ludźmi. 
Kierowania, które w konsekwencji jest zgubne. 
Nagradzana jest przede wszystkim lojalność, 
przez co nie dopuszcza się do żadnej dyskusji.  
Każdy taki przypadek jest synonimem pychy, 
arogancji, braku kompetencji i pospolitej 
głupoty.  Skuteczne zastraszenie wszystkich 
dookoła, dobieranie na podwładnych osoby, 
które bynajmniej nie można nazwać „orłami”.  
Czyli mówiąc po naszemu – mierni, ale wierni. 
Ci, którzy odważają się na krytykę wobec 
bossa są po prostu lekceważeni lub karani. 
Wyłania się z tego niezbyt pozytywny obraz 
zarządzania pracownikami, przynajmniej na 
niektórych odcinakach produkcji.  
Nie są w stanie zrekompensować tego tak 
zwane spotkania integracyjne, których efekt 
wydaje się wątpliwy.  

Zbliża się okres końca kadencji władz 
związkowych, jaki to był czas, jak przeszliśmy 

przez okres restrukturyzacji i kryzysu.             
Co się zmieniło na lepsze a co na gorsze? 
Przeszliśmy przez moment zmian płacowych i 
wielu pracowników uważało, że zmniejszyło to 
ich zarobki. Nic takiego się nie stało natomiast 
pojawił się nowy składnik płacowy.  
Dla części naszych pracowników (była Jedyna i 
Leaf) poziom wynagrodzenia został 
wyrównany do obowiązującego w Cadbury 
Wedel. Dostosowaliśmy Regulamin Pracy do 
nowoczesnych wymogów prawa pracy. 
Jesteśmy afiliowani, jako Komisja Zakładowa  
w europejskich i światowych strukturach 
związków zawodowych przemysłu 
spożywczego. Daje to w sytuacjach 
konfliktowych ochronę i poparcie struktur 
międzynarodowych. Odgrywamy wiodącą rolę 
w naszych krajowych związkowych 
organizacjach przemysłu spożywczego. 
Posiadamy przedstawicieli w Europejskim 
Forum Cadbury odpowiedniku Europejskiej 
Rady Zakładowej.  
Wszyscy nienależący do związku powinni 
wiedzieć, że to dzięki nam mają stałe podwyżki 
płac, gwarancje zatrudnienia, a oceny 
pracownicze mają skuteczny system 
odwoławczy. Wiara, że to samo mieliby bez 
udziału związku znaczy tyle, co wiara w 
istnienie krasnoludków.  
Skutecznie i bez zbędnego rozgłosu 
interweniujemy w wielu sprawach 
indywidualnych i grupowych. Odbywa się to 
najczęściej, w co tygodniowych spotkaniach 
operacyjnych. Może to potwierdzić cała rzesza 
pracowników i naszych członków, których nie 
zostawiliśmy w potrzebie i którym 
pomogliśmy. Ale oprócz tych najistotniejszych 
spraw negocjacyjnych zajmowaliśmy się 
sprawami może mniejszej rangi, ale równie 
potrzebnymi. W najbliższym czasie czekają nas 
wybory Społecznej Inspekcji Pracy, zbliżają się 
negocjacje płacowe. Tak, więc jest nad czym 
jeszcze pracować i co wspominać . 
Zresztą gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie 
istotne dla pracowników sprawy, którymi 
zajmowaliśmy się przez te lata, potrzeba 
byłoby zapewne nie jednego, a co najmniej 
kilku wydań naszego Serwisu.  



XIII SPARTAKIADA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
 

W dniach 11-14.06.2009 na Stadionie GKS 
OLIMPIA w Grudziądzu, odbyła się  
XIII Spartakiada Przemysłu Spożywczego.  
Do rywalizacji przystąpiło 28 Zakładów oraz 
Drużyna PPDIV Chorwacja – łącznie 639 
uczestników. Był to ósmy wyjazd dla drużyny 
Cadbury Wedel. Początki Spartakiady dla 
drużyny, to trzy samochody osobowe, które 
zawiozły zawodników do Miałkówka.  
Ale co roku uczestników przybywało tak jak i 
dyscyplin, w których startowali.  
W tym roku po zeszłorocznym całkiem niezłym 
występie, apetyty na sukces były jeszcze 
większe. Drużyna zakwaterowana została w 
Bursie nr 1 w Grudziądzu i tu pierwszy zawód. 
Warunki nie za wspaniałe, ale za to 
wyżywienie doskonałe. W czwartek na 
stadionie odbyła się odprawa kapitanów i 
rozlosowane zostały grupy eliminacyjne w 
poszczególnych konkurencjach. 

 
Jak pech to pech, ale mieliśmy nadzieję, że nie 
do końca trwania Spartakiady.  
Nie mieli szczęścia nasi siatkarze i piłkarze  
i trafili do grup ze zwycięzcami turnieju.  
Trudno może za rok będzie lepiej. Trzeba 
przyznać, że walczyli ambitnie i nie pokusili się 
na oddanie walkowerem żadnego z meczów.  
Ogólnie piłkarze na 15 miejscu, a panowie w 
siatkówkę na 11 miejscu. Więcej szczęścia 
dopisało płci pięknej i siatkarki po 
pasjonującym meczu zajęły ostatecznie  
8 miejsce, co jest sukcesem. Po raz pierwszy 
nasze Panie w grupie liczącej się do punktacji.  

Ale z nieukrywanym zaskoczeniem oglądaliśmy 
pojedynek naszych Pań w piłce nożnej.  
Brawo, brawo, brawo, mecz finałowy.  
Cała drużyna zostawiając inne konkurencje 
pojawiła się, aby w sobotę o 17 dopingować 
nasze Paniei. Okazało się, że przeciwniczkami 
będzie zaprzyjaźniona drużyna SPC Warszawa.

 Mecz pasjonujący, który zawstydził naszych 
panów. Niestety 1-0 dla SPC i ostatecznie         
II miejsce w turnieju, ale feta i szampan dla 
naszych sreberek był przygotowany.  
Wracając na inne boiska. 

 
Piątek był szczęśliwy dla naszych zawodników 
w biegach. Jako pierwsi wystartowali panowie 
w biegu na 800 metrów. Piękna postawa  
Adama Pedy który ostatecznie zajął 5 miejsce 
a Jacek Rębalski był 12.  
Naszym paniom bieg nie wyszedł najlepiej. 
Karolina Zaklika była 10 a Małgorzata 
Szajkowska -16. W biegach na 200 m panowie 
troszkę gorzej Adam Peda był 11 a Arkadiusz 
Pawlak 16. Wszyscy oczekiwaliśmy startu 
dziewcząt ma 200 metrów i zwycięstwa.  
Karolina Zaklika biegła wyśmienicie zajmując   
II miejsce– brawo, to był pasjonujący 
pojedynek z zawodniczką POW Kwidzyn.  



Natomiast Małgosia Szajkowska  14 miejsce.  

Całkiem niezły występ drużyny w rzucie lotką i 
po raz pierwszy punktowane 8 miejsce.  
Zespół w podnoszeniu ciężarka też zaliczył 
udany występ - 9 miejsce, a Małgorzata 
Gawronkiewicz wśród Pań zajęła 7 miejsce.

 
Jak co roku oczekiwaliśmy pojedynku w 
przeciąganiu liny, szczególnie, że patronat nad 
nią objęła Komisja Zakładowa Cadbury Wedel 
oraz Sekcja. Od 2005 roku konkurencja ta jest 
 imienia Andrzeja Kamińskiego – zmarłego 
Przewodniczącego naszej Komisji Zakładowej 
oraz Sekcji Krajowej. Apetyt na sukces był 
duży, szczególnie po zeszłorocznych III miejscu 
panów i IV miejscu pań. Niestety nie pomógł 
doping i waleczność. Pech prześladował nasze 
panie i w pierwszym ciągnięciu kontuzja naszej 
zawodniczki – podpory drużyny. Ostatecznie 
miejsce 10. Panowie też nie mogą być dumni 
ale cóż z ubiegłorocznego składu startowało 
tylko 2 zawodników. Szkoda i 11 miejsce.  
Spartakiada zakończyła się w sobotę ….a dla 
niektórych w niedzielę wczesnym świtem, 
gdzie, co trzeba przyznać nasi zawodnicy nie 
mieli konkurencji podczas zabawy tanecznej. 

Ostatecznie w klasyfikacji drużynowej 
zajęliśmy 10 miejsce. 

Brawo, to bardzo dobry wynik patrząc na 
przekrój lat ubiegłych. Szkoda tylko, że pogoda 
nas nie rozpieszczała i nie za wiele z uroków 
Grudziądza mogliśmy podziwiać.  
Na koniec, albo powinno to być na początku 
WIELKIE I SERDECZNE PODZIEKOWANIA  
dla Pana Witolda Ziobrowskiego.  
Po raz pierwszy reprezentowaliśmy zakład w 
prześlicznych i z daleka widocznych strojach. 
Wszyscy zgodnie podkreślili, że stroje 
sportowe podkreśliły nasze uczestnictwo i 
mimo braku sukcesów w wielu dyscyplinach, 
nasi zawodnicy byli widoczni i nie przynieśli 
wstydu zakładowi, wręcz przeciwnie w 
głosowaniu na  najsympatyczniejszą drużynę 
Spartakiady zajęliśmy III miejsce, co jest 
troszkę porażką dla nas, bo kilka lat z rzędu 
było to nasze trofeum. Z żalem żegnaliśmy 
Grudziądz, szkoda, że następna Spartakiada 
dopiero za rok, szczególnie, że atmosfera i 
wspólna zabawa bardzo zbliżyły pracowników 
często konkurencyjnych zakładów. Nie można 
też odmówić wszystkim zaangażowania 
sportowego i walki do końca. Często nie liczył 
się sukces, ale sam fakt startu i uczestnictwa w 
konkurencji. To budujące, że mimo wysiłku, 
jaki wkładamy w pracy, potrafili się wszyscy 
wyśmienicie bawić i tyle energii wykrzesać na 
rywalizację sportową. Co ciekawe w tym roku, 
prawie trzy czwarte naszej drużyny po raz 
pierwszy uczestniczyło w takim wyjeździe, i już 
w tej chwili rezerwują miejsca na następną, 
oczekując wcześniejszego zgrupowania i 
treningu w poszczególnych dyscyplinach. 



EUROPEJSKIE FORUM CADBURY 
 
Odbyło się w dniach 8-10 lipca. Spotkanie 
podzielone zostało na trzy części. W pierwszej 
roboczej , uczestniczyli przedstawiciele 
pracowników. Dokonano wyboru 
koordynatora forum, którym na kolejną 
czteroletnią kadencję został Jimmy Whelan  
z Irlandii. Przewodzić on będzie komitetowi 
koordynującemu, którego członkiem jest 
Przewodniczący K. Z. Dariusz Skorek. 
Najważniejszym punktem tego spotkania był 
przegląd porozumienia z pracodawcą o 
informacji i konsultacji. Przygotowane zostały 
także pytania na drugą część, w której 
uczestniczyli Pracodawcy z poszczególnych 
regionów Europy. Podczas drugiej części 
oprócz prezentacji przygotowanych przez 
przedstawicieli Cadbury, uczestnicy forum 
wysłuchali sprawozdania dotyczącego 
finansów i sytuacji biznesowej koncernu. 
Przyszła także pora na pytania przedstawicieli 
pracowników, dotyczących sytuacji biznesowej 
w poszczególnych regionach.  
Przedstawiciele z Polski – Krzysztof Borczyk i 
Dariusz Skorek, zadali pytania dotyczące 
działań i planów związanych z zakładem w 
Rumunii w nawiązaniu do sytuacji 
produkcyjnej w Polsce oraz działań firmy i 
zabezpieczeń wobec zagrożeń 
monopolistycznych Barry Callebaut.  
Trzecia część Forum zamknęła się sesją 
przedstawicieli pracowników, w której 
wysłuchano krótkich sprawozdań z 
poszczególnych krajów. Polska, jako biznes w 
działaniach koncernu zajmuje jedno z 
najważniejszych miejsc, co widoczne jest w 
inwestycjach i planach produkcyjnych. 
Zauważalne jest to szczególnie we wzroście 
zatrudnienia w zakładach w Polsce. 
Na zakończenie posiedzenia odbył się przegląd 
porozumienia i złożenie podpisów przez zespół 
koordynujący oraz przedstawicieli Zarządu 
Cadbury.  Podczas Forum, przed hotelem, w 
którym gościli uczestnicy odbyła się pikieta 
pracowników Cadbury z Anglii. Przedstawiciele 
z Polski, Francji, Irlandii i Grecji na kilka minut 
na znak poparcia dołączyli do tej pikiety.  

SZANOWNI PRACOWNICY 
CADBURY WEDEL SP. Z O.O. 

 
Rozpoczyna się okres wyborczy Społecznej 
Inspekcji Pracy.  
Czym charakteryzuje się działalność SIP na 
terenie zakładu pracy? 
Warto sobie uzmysłowić, że inspektorzy mają 
za zadanie czuwać nad bezpieczeństwem 
pracowników, powinny być zaznajomione ze 
specyfiką produkcji, maszyn i urządzeń.  
Inspektorzy pracy muszą utrzymywać stały 
kontakt z pracownikiem, liderem, 
kierownikiem z dyrekcją oraz związkami 
zawodowymi.  
 
Jakimi cechami powinien wykazać się 
inspektor pracy? 
ZNAJOMOŚĆ PRAWA PRACY – wytyczne BHP 
oraz Kodeks Pracy, ZUZP i Regulamin Pracy. 
Każdy z wybranych inspektorów przejdzie 
dodatkowe szkolenie z zakresu bhp. 
KREATYWNOŚĆ- logiczne myślenie, kojarzenie 
i intuicyjne podejście do tematów. 
KOLEŻEŃSKOŚĆ - zaufanie pracowników, 
kolegów i koleżanek i kierownictwa 
DOŚWIADCZENIE - minimalna ilość lat 
przepracowana w zakładzie oraz w naszej 
specyficznej branży. Wymagany, co najmniej 
jeden rok w zakładzie oraz dwa lata w branży 
dla oddziałowego inspektora pracy, oraz dwa 
lata w zakładzie i pięć w branży dla 
zakładowego inspektora pracy.  
DYSPOZYCYJNOŚĆ – mimo że to funkcja 
społeczna, SIP musi być do dyspozycji w dzień i 
w nocy. Mało tego, sam powinien wykazywać 
inicjatywę, zwłaszcza, jeżeli wymaga tego 
konkretna sytuacja. 
 
Co jest najważniejsze, na co zwracają uwagę 
Związki Zawodowe i Pracodawca?  
Główna misja, Główne posłanie Społecznego 
Inspektora Pracy, to podejmowanie działań na 
rzecz aktywnego udziału pracowników w 
kształtowaniu właściwych warunków BHP, 
oraz oddziaływanie na przestrzeganie przez 
pracowników zasad BHP. 



Społeczna Inspekcja Pracy współdziała ze wszystkimi, ale przede wszystkim dba i zwraca uwagę na 
bezpieczeństwo zakładu, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, bezpieczeństwo pracowników.  
Inspektor nie może zostać obojętny na nieprawidłowości popełniane przez pracodawcę, ale co 
warte podkreślenia przez pracowników. Budowanie świadomości wśród nich stanowi 
najważniejsze wyzwanie dla Społecznej Inspekcji Pracy. Osoby kandydujące na SIP muszą zdać 
sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie ta społeczna funkcja.  
Muszą wykazać się inicjatywą i doskonałą komunikacją z pracownikami na każdym szczeblu 
zarządzania. Duża aktywność, duże możliwości, ale i bardzo duża odpowiedzialność. 
 
Na czym będzie polegać, czym ma się zająć SIP, jakie są jego uprawnienia? 

 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, regulaminów oraz postanowień 
układu zbiorowego pracy.  

 Kontrolowanie stanu urządzeń, budynków itd. 
 Branie udziału w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy i analiza tych wypadków.  
 Rejestracja występujących zagrożenia oraz symptomów chorób zawodowych, które mogą 

pojawić się w środowisku pracy.  
 Uczestniczenie w kontrolach przestrzegania przepisów ochrony środowiska  
 Uczestnictwo w przeglądach warunków pracy na stanowiskach. 
 Współpraca z komórką BHP, kierownictwem i związkami zawodowymi w zakresie BHP 
 Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy  

 
Kto zgłasza kandydata i kto może kandydować? 
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wszyscy pracownicy, którzy mają podpisaną umowę o 
pracę z zakładem, bez znaczenia, jakiej formy to umowa. 
Kandydatem może zostać pracownik z umową na czas nieokreślony, który posiada wymagany staż 
pracy określony dla poszczególnych inspektorów pracy. Kandydat na społecznego inspektora pracy 
musi zebrać poparcie, co najmniej 10 pracowników, na specjalnej karcie. Każdy z kandydatów 
powinien krótko zaprezentować się, jako pracownik. Dostęp do kart zgłoszeniowych poprzez 
liderów, związki zawodowe. Można zgłaszać kandydaturę niezależnie na oddziałowego inspektora 
oraz na zakładowego inspektora pracy. Kartę zgłoszenia składać będziemy w wyznaczonym miejscu 
ogłoszonym komunikatem w momencie otwarcia kandydatur. Najprawdopodobniej dla Warszawy 
moment otwarcia zgłaszania kandydatów to 07.09.2009, Dla Bielan Wrocławskich 28.09.2009 
 
Jak i kiedy głosujemy? 
Termin i miejsce wyborów będzie ogłoszone oddzielnym komunikatem.  
Moment otwarcia wyborów wyznaczy granicę do składania kandydatur, które zostaną umieszczone 
na liście i wywieszone w ogólnie dostępnych miejscach.  
Głosować będziemy przez dwa kolejne dni tak, aby wszyscy pracownicy mieli możliwość 
uczestniczenia w wyborach.  
Komisję skrutacyjną stanowić będzie minimum dwóch przedstawicieli związków zawodowych, oraz 
minimum dwóch przedstawicieli pracowników.    
Głosować będziemy na jedno nazwisko poprzez zaznaczenie znaku X w odpowiednim miejscu.  
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