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R o z d z i a ł 4. 

Świadczenia finansowe. 

Art. 14. Koszty ochrony przeciwpożaro\vej ponoszą: 
1) Skarb Pal'lstwa w ramach kredytów, przewidzia

nych w ustawie skarbowej omz w planach inwe
stycyjnych, w zakresie poczynań o charakterze 
ogólno-państwowym, 

2) gminy (miejskie, wiejskie) - w zakresie utrzymy
wania i wyposażenia ten~nowych straży pożarnych, 

3) powiatowe związki . samorządowe - w zakresie 
utrzymywania i wyposażenia okręgowych pogotowi 
pożarniczych, 

4) zakłady, przedsiębiorstwa i instytucje, zobowiązane 
do utrzymywania zakładowych straży pożarnych albo 
w których pow olano obowiązkowe straże pożarne -
w zakresie utrzymywania i wyposażenia tych straży 
pożarnych, 

5) stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej 
w zakresie, przewidzianym statutami tych stowa
rzyszeń . 

R o z ci z i a ł 5. 

Przepisy karne. 

Art. 15. Kto w czasie akcji ratowniczej odmawia 
wykon<:lnia zarządzeń, wydanych na miejscu pożaru 
przez -komendanta straży pożarnej - podlega karze 
więzienia do lat trzech. 

Art. 16. Kto: 
1) utrudnia lub uniemożliwia wykonanie zadań straży 

Art. 17. 1. Kto: 
1) wprowadza w błąd straże pożarne złośliwymi alar

mami, 
2) n ie stosuje się do rozporządzeń i zarządz~ń, wy

danych na podstawie niniejszej ustawy -
,podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny 
do 150.000 zł albo obu tym karom łącznie. 

2. Do orzekania powolane są powiatowe władze 
administracji ogólnej. 

R o z d z i a ł 6. 

Pncpisy końcowe. 

Art. 18. 1. Uchyla się moc obowiązującą ustawy 
z dnia 13 marca 193'1 r . o · ochronie przed pożarami 
i innymi klęskami (Dz. U. ' R. P. Nr 41, poz. 335). 

2. Istniejące w dniu wejścia w życie n iniejszej 
ustawy stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej 

działają n adal na podstawie swoich statutów oraz prze
pisów pr:awa o stowarzyszeniach i niniejszej ustawy. 
Stowarzyszenia te zachowują swój majątek, którym za
rządzają zgodnie z przepisami statutu. 

Art. 19. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Administracji Publicznej w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami. 

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

pożarnych, Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
2) za'Iliedbuje szczególne obowiązki osób, sprawują-

cych pieczę lub zarząd obiektami, objętymi akcją Minister Administracji Publicznej: WI. WoJski 
zapobiegawczą (art. 6 ust. 2) -

podlega karze więzienia do lat dziesięciu. Minister Sprawiedliwości: 11. Swlqtkowski 
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USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o Społecznej InsD,ekcji Pracy. 

W celu wzmożenia kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy oraz w celu podniesienia stanu 
bęzpieczeństwa i higieny pracy, jak również wzmocnie
nia bezpośrednio w zakładach pracy walki z choroba
mi zawodowymi - tworzy się Społeczną Inspekcję Pra
cy. jako służbę społeczną po'.,olywaną i pełnioną przez 
samych pracownJków. 

Art. 1. Społeczna Inspekcja Pracy jest organem 
związków zawodowych. 

Art. 2. Do zakresu działania Społecznej Inspekcji 
Pracy należy kontrola nad przestrzeganiem przez admi
nistrację zakładu pracy przepisów prawa oraz posta
ńowień układu zbiorbwegoi regulaminu pracy w spra
wach bezpieczeństwa i h igieny pracy, ochrony zdro·wia 
pracowników, pracy kobiet i młodocianych, czasu pra
cy i urlopów oraz kontrola urządzeń technicznych i sa
nitarnych z punktu widzenia ochrony pracy. 

Art. 3. Organami Społecznej Inspekcji Pracy są: 
1) zakładowi społeczni inspektorzy pracy dla całego 

zakładu pracy, 
2) oddziałowi społeczni inspektorzy pracy dla poszcze

. gólnych oddziałów, 
3) grupowi społeczni inspektorzy pracy dla poszczegól

nych grup związkowych. 
Art. 4. W zakładach pracy~ w których działają dele

gaci, przewidziani w dekrecie z dnia 6 lutego 1945 r. 
o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. R. P. Nr 8, 
poz. 36) w brzmieniu dekretu z dnia 16 stycznia 1947 r. 
(Dz. U. R. P . Nr 24, poz-;--'92), funkcje zakładowych spo
łecznych inspektorów - pracy spełniają sami delegaci, 
ktćrym przysługują uprawnienia tych inspektorów. 

Art. 5. 1. N a stano"visko społecznego inspektora pra
cy może być powołany pracownik danego zakładu pra
cy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zaj
muje stanowiska kiel'owuiczego w administracji zakła-
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d,.! pracy, ani nie pełni z ramienia administracji funkcji, 
podlegających kontroli społecznej inspekcji pracy. 

2. Zakładowy społeczny inspektor pracy . powinien 
posiadać praktyczną znajomość całokształtu zagadnień 
pr·cdukcji zakładu, w którym jest zatrudniony, i co 
najmniej pięclOletni.ą praktykę w swoim zawodzie, 
w tym przynajmniej rok pracy w danym zakładzi.e. 

3. Oddziałowy społeczny inspektor pracy powi.nien 
pos:ada(: praktyczną znajomość zagadnień produkcyj
nych oddziału, w którym pracuje, i posiadać co naj
mniej dwa lata pra!dyki w swoim zawodzie. 

Art. 6. 1. Społeczni inspektorzy · pracy są powoły
wani w drodze wyborów na jeden rok. 

2. Zakładowych społecznych inspektorów pracy 
wybiera: 

a) w zakładach, zatrndni'ljących do 500 pracow
ników - ogólne z2branie załogi, 

b) w zakładach, zatrudni'ljących powyżej 500 pra
co,,vników - konferencja m~7;ów zaufania. 

3. Oddziałowych społecznych inspektorów pracy 
·wyb.:era zebrani.e załogi oddziału, grupowych społ~cz
nych inspektorów pracy wybiera grupa zwi_ązkowa. 

Art. 7. 1. Zarząd główny z·wiązku zawodowego danej 
r;alęz i przemysh.:. ustala pot.rzebę powołan ia w ymieni.o
nych wart. 3 spolccznych in.spe;,cGl'óW w poszczcgól
n yc;l zakładach pracy, oddzialach i gru!Jach związko
vlych oraz przeprowadza wybcry. 

2. Regulamin wyboru społecznych inspektorów pra
cy wydaje Centralna Rada Związków Zawodowych. 

Art. 3., Mandat społecznego inspektora pracy wygasa 
VI rCizie: 

a) zwolnienia z pracy, 
h) w ykluczenia ·ze związku za',vodowcgo, 

c) odwołania ze stanowiska społecznego inspektora 
pracy. 

Art. 9. Zakładowy i oddziałowy społeczny inspektor 
pracy może byc zwolniony z pracy tylko z ważnyc~l 
przyczyn lub z winy własnej. Zwolnienie talde wymaga 
dla swojej ważności zgody rady zakbdowcj, wyrażonej 

na piśmie. 

Art. 10. 1. Społeczny inspektor p r acy może być 

pozbawiony mandatu zpowoc1u niewłaściwego pełnienia 
ob0wiązków. 

2. Zakładowego społecznego in.'>pektora pracy 'od
wołuje zarząd okręgu lub oddziału zw;ązku zawcclcwe
go z własnej inicjatywy lub na v"niosek rady zakła
dowej. 

3. Oddziałowego lub grupowego spoh~cznego ins,?ck
tora pracy może odwołać rada zakładowa na wl1io:::ek 
zakładowego społecznego inspektora pracy lub z wła

snej inicj a tywy. 

Art. 11. 1. Społeczni inspektorzy pracy wykonują 
swoje czynności w zasadzie poza godzinami pracy. 
W wyjątkowych przypadkar:h społeczny inspektor pra
cv może w uzgodnieniu z kierownikiem pracy · dokonać · 
czynności w czasie pracy. 

- -------------- ---_.- _ .. -

2. Za!dadowi społeczni in.spektorzy pracy otrzy
mują za wykonywanie swoich czynności zryczałtowane 
w:magrodzenie, obliczane w granicach od 10 do 30 go
dzin miesięcznie na podstawie przeciętnego zarobku 
z ostatnich trzech miesięcy. 

3. Centralna Rada Związków Z,rwodowych określi 

w porozumieniu z Pal1stwoWą Komisją Planowania Go
spodarczego wysokość ryczałtu, wyrażoną w godzinach 
dla zakładów pracy poszczególnych branż przemysło-

wych, przy czym w uzasadnionych przypadkach wyso· 
kość ryczałtu może być podwyższona do 60 godzin mie
sięcznie. 

Art. 12. 1. Społec?:ny inspektor pracy ma prawo 
wizytoviać w czasie wykonyvlania swoich funkcji wszel- ' 
kie zabudowania i miejsca pracy, objęte zakresem jego 
działania. ' 

2. Admin.i::;tracja zaldadu pracy i zatrudnieni pra
cownicy mają obowi.ązek udzielania sIJOlecznemu in
spektorowi pracy wyjaśnień i danych w sprawach, 
wchodzących w zakres j ego działania. 

Art. 13. Administracja zakładu pracy powinna za
~ożyć księe:ę uwag zakładową oraz księ:1i uwag od.dzia
ło·we, przeznuq:one do zapisów społecznego in~ktora 
prar:y . GruD owi sDobczni inspektorzy pracy wpisują 

swoje uwagi do ksiąg oddziałowych. 

Art. 1<1. VI razie stwierdzenia, że n.ie są przestrzr~
gane przepisy lub postano\vienia, o których mowa 
wart. 2, albo że sposób wykonywania pracy zagraża 
życiu lub zdrowiu pracowników, społeczny inspektor 
~racy zwraca na to uwagę właściwego kier ownika pra
cy, czyniąc jednocześnie stosowny zapis w księdze uwag 
s;Jołecznego inspektora pracy. Właściwy kierownik 
pracy wyd::1 i ? zarządzenia, mające na celu usunięcie 

st,vierdzonych przez społeczl1ego inspeldora pracy uchy
bień bądź zastosowanie środków zaradczych, o czym 
zawiadamia społecznego inspektora pracy. 

Art. 15. 1. Zakładowy społeczny inspektor pracy 
ma prawo wyda\vanla zaleceil na piśmie, skierowanych 
clo· k ierownik o zal~ładu pracy celem usunięcia stwJ.er
dzonych uchyb ce.ń w określonym t erminie. Zalecenia 
za:d~dowego społecznego inspektora pracy wyrnagają 
uzgodnienia z radą zakładową. 

2. Do wydawania zaleceń, do odwołań od zaleceń 

oraz do ich uchylania VI tryb ie nadzoru mają zasto
sowanie ogólne przepi sy prawa opostepowaniu admi
ni.stracyjnym ze zoianami, wynikającyrfli z niniejszej 
ustawy. 

Art. Hi. Jeżeli ustmię()'. e stwierdzonych uchybień 

·wymaga przebuchv!y starych lub budowy nQwych po
mieszczel'l ;ćakładupracy, dbo zmiany urządzeń t ech
n icznych lub sposobów produkcji, a zmiany te nie mo
gą być w ykol1ane z uwa:;i na oOClwiązuj ące przepisy 
f i.nansov·iQ-.:rospod1rcze z bieżących środków finanso
wych zakic: du p r-acy - zal~ładowy społeczny inspektor · 
pracy wyd;l je kierO\vnil~ owi z?.kładu pracy zalecenie 
na piśmie wstaw'en;a d o następne~o rocznego planu 
gospodarczego zakło.du pracy pGtrzebr>:vch sum na pD

wyższe nakłady inwesty::yjne. Zalecen ie to społeczJ].y 

inspektor . 1)r.1C-l uZ1adnia z radą zakładową oraz z 0d
działeIh (o1~ rq :;i€ rn) wla~ciwe30 zw;ą,ku Z"1woclJwego 

nodaje do wiadomośc i obwodowE:mu inspektorowi 
pracy. 

• 
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Art. 17. 1. Odwołanie od zalecenia może wnieść Ide
rownik zakładu prac;y\ w ciągu 14 dni po jego doręcze
n iu. Odwołanie należy . wnieść do obwodowego inspek'; 

. tora pracy, przesylaj qc j edl10cześnie kwestionowane 
zalecenie . Kierownik zOlkładu p racy powinien ZaWH\
domić zakładowego społecznego inspektora pracy 
o wniesieniu odwołania. 

2. Obwodowy inspektor pracy wydaje decyzję po 
wysłuchaniu przedstawiciela administracji zakładu pra
cy oraz zakładowego społecznego inspektora pracy. 

3. Od decyzji obwodowego inspektora pracy za
kładowy społeczny inspektor pracy może się odwołać 
do komisj i, przewidzianej wart. 18. 

Art. 18. 1. Od zalecenia zakładowego społecznego 

inspektora pracy, które wymaga przebudowy pomiesz
czeIl zakładu pracy lub budowy nowych pomieszczeń, 
zmiany urządzeń t ecn:" cznych lub sposobó-;,v produkcji , 
albo które n ie może być wykonane z braku środkóvJ' 
f inansowych lub t echnicznych - przysługuje .odwoła
n ie do komisji, działającej przy okręgowym inspektorze 
pracy. 

2. Odwo!apie od zalecenia może wnieść kierownik 
zakładu pracy za pośrednictwem obwodowego inspek
t ora pracy. 

Art. 19. 1. Komisja przy okręgowym inspektorze 
pracy ~kłada się : 

1) z okręgowego inspektora pracy Jub jego zastępcy, 

j ako przewoclniczącego, 

2) z przedstawiciela wojewódzkiego urzędu planowa!1ia 
gospodarczego, 

3) z p rzedstawiciela nadrzędnej instytucji przemysło
w ej dolnego zakładu pracy, 

4) z przedstawiciela właściwej okręgowej rady związ
ków zav"odowych, 

5) z przedstawiciela właściwego związku zawodowego. 

2. Orzeczenie komisji zapada zwykłą większością 

głosów. Orzeczenie komisji może zobowiązywać do wy
konania zaleceń oprócz kierownika zakładu pracy rów
lllez kierownika nadrzędnej instytucji przemysłowej 

danego zakładu pracy. Od orz,;.czcnia komisji przy okrę
gowym inspektorze pracy przysługuje stronom odwoła
nie do komisji przy Ministerstwie Pracy i Opieki Spo
łecznej. Komisja przy Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej składa się z przedstawiciela tego minister
stwa (przewodniczący) oraz z przedstawicieli Central
nej Rady Związków Zawodowych, Pańó:twowej Komisji 
Planowania Gospodarczego. 'właściwego m inisterstwa 
i właściwego zarządu głównego związku zawodowego. 

Art. 20. W · razie niewykonan ia prawomocnego za
lecenia zakładowego społecznego i.nspektora pracy ob
wodowy inspektor pracy, po zawiadomieniu go przez 
zakładowego społecznego inspektora pracy, pociąga kie
r ownika zaldadu pracy do . odpowiedzialności karJ;lo
administracyjnej. jak za niewykonanie nakazu Państwo
wej Inspekcji Pracy. 

Art. 21. 1. Cent r alna Rada Z·.viązków Zawodowych 
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speldorów pracy w zakładach pracy oraz w instytucjach, 
w których działa j ą i amiast rad zakładowych - zakła
dowe organizacj e związkowe, a w których lokalne wa
runki bezpieczel1stwa i higieny pracy wymagają stalej 
kontroli. 

2. Zakłado\vi społeczni inspektorzy pracy, powoła
ni w tego rodza ju zakładach pracy i instytucjach, nie 
mają prawa wydawania zaleceń i n ie "pobierają wyna
grodzenia z tytułu pełnienia swoich obowiązków. 

Art. 22. Zakładowi i oddziałowi społeczni inspek
torzy pracy są przewodniczącymi komisji bezpieczeń
stwa i higieny pracy zakładowych i oddziałowych, 

których skład, sposób i zakres działalności określi 

instrukcja Centralnej Rady Związków Zawodowych. 

Art. 23. Zakładowy społeczny inó:pektor pracy 
bierze udział w opracowywaniu preliminarzy budżeto
wych zakładu pracy w zakresie inwestycji i wydatków 
bieżących, dotyczących bezpieczellstwa i higieny pracy. 

Art. 24. 1. Winni n aruszenia przepisów n i!1iejszej 
ustawy oraz rozporządzell bądź instrukcji, wydanych 
na jej podstawie, ulegną kar ze aresztu do trzech miesię
cy lub grzywny do 100 tysięcy złotych albo obu tym 
k arom łącznie 

2. Do orzekania o czynach, prz2widzi:mych VI ust. 1, 
powołani są obwodowi inspektorzy pracy. 

Art. 25. Instrukcja Centralnej Rady Związków Za
wodowych określi szczegółowe zasady dzi ałalności spo
łecznych inspektorów pracy oraz ich wsprJldziałania 

z r adami zakładowymi, związkami zawodowym.i oraz 
PaIlstwoWą Inspekcj ą Pracy. 

Art. 26. Rozporządzenie Ministra P racy i Opieki 
Społecznej, wydane na wniosek Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych w porozumieniu z Minist rem Komu
n ikacji, ustali zastosowanie przepió:ów niniejszej '.1sta
wy w przedsiębiorstwach, \ podległych Ministrowi Ko-
munikacji. I 

Art. 27. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 

Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z właściwymi ministrami. 

Art . . 28. 1. Ustawa n iniejsza wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia z ograniczeniami, wynikaj ącymi 
z ust. ' 2. 

2. Termin weJscla w życie przeplsO\'J' niniejszej 
ustawy na terenie zakładów pracy, obejmujących go
spodarstwa rolne, leśne i ogrodnicze oraz przedsiębior
stwa z nimi związane i nie mające przewazaJącego 

charakteru przemysłowego lub handlowego, ustali roz
porządzenie Ministra P racy i Opieki Społecznej, wy
dane na wniosek Centralnej Rady Związków Zawodo
wych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz z Ministrem Leśnictwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierui 

Prezes Rady Minisl:rów: J. Cyrankiewicz 

może uchwalić powi,)lanie zakładowych społecznych in- Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. RL/sineJ. 
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