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DEKRET 

z dnia 10 listopada 1954 r 

4) przejęciu przez związki zawodowe za<łań w dziedzinie wykonywania ustawo ochronie, be7.""i "('7~ństwie lh1qle
n ie pracy oraz sprawowania inspekcii pracy. 

I 

W trosce o stałą popri'\wę warun,ków pracy i realiza
cję pla·nów produkcyjnyc~l , 

- dla pełnego wykorzystania ustawowych zdobyczy 
i praw klasy robot niczej., 

- w dążeniu do wzmożenia kontroli nad przestrze
ganiem ludowego ustawooaw5twa pracy i do zapewnie
nia nadzoru n ad bezpieczeń·stwem i higieną pracy, 

- w celu oparcia tego nadzoru na specjalizacji 
branżowej i śdsłej współpracy z szerokim aktywem spo
łecznej inspekcji p.racy - ' 

na wniosek Centralnej Rady Związków Zawodowych sta
nowi się, 90 następuj e: 

Art. 1. 1. Przekazuje się związkom zawodowym za
kres działania M inistra Pril.cy i Opieki Społecznej w dzie
d zinie w y konywania ustaw o ochronie, bez.pieczeL'lstwie 
i higienie p racy o raz w dziedzinie inspekcj i pracy. 

2. Dotychczasową terenową' inspekcję pracy prze
kształca się w techn i czną inspekcję pracy opartą na za
sadzie branżowej. 

Art. 2. 1. Centralna Rada Związków Zawodowych: 

l). przedkłada Radzie M inistrów pro jekty przep isów 
prawnych z zakresu u stawodawstwa pracy, 

2) wydaje na podstawie udzielonego upoważnienia usta
wowego uchwały i instrukcje dotyczące wykonania 
prze p1sów prawnych z zakresu ustawodawstwa 
p racy, 

3) udziela wyj aśnień dotyczących stosowania przepi
sów, o których mowa w pkt 2 oraz wart . 1 ust. 1. 

2. Sposób ogłaszania uchwał i instrukcji przewi
dzianych w u st. 1 pkt 2 określa Centralna ,Rada Związ
ków Zawodowych za zgodą Rady Ministrów. 

li Art. 3. 1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higie
ny p-racy wydaje Rada Min istrów na wniosek Centralnej 
Rady Związków Zawodowycn.. . 

2. Branżowe przep isy bezpienenslwa l h igieny prtl
er wydają "właściwi minis trowie (>kie rownicy urzędó w 

centralnych) w porozumieniu z Min istrern Zdrowla i za 
rządami głównymi właśc iwych zwiq?ków zawodowych. 

I 

Art. 4. 1. Nadzorowi technicznej inspekcji pra ~:y 
podlegają wszystkie zakłady p.ra c y. 

2. Nadzorowi temu pOD 1egają rów'nież szkolne prd
cównie, laborat oria i warsztaty . 

3. Zasady sprawowania nadzoru przez techniczn ą 
inspekcję pracy w zakładach pracy podległych Minist rom 
Obrony Narodowej i BezpieczE·ń .s t.wa Pu bl icznego o kre
śla Cen tralna Rada Związków ZawoDowych .w porozu 
m ieniu z tymi mini strami. 

4. Zasady współd z iała n i a lechn iCLne j inspekcj i p ra
cy'z urzędami g.órniczYll1i w zakres ie nadzo ru nad zakła
dami górniczymi określa Prezes Rad y iv[ in is tró w VI p o ro
zumien iu z Centralną Rarlą Związków Zaw odowyc h. 

5. Zasady współdzia łania technicznej inspekcji pra
cy z Państwową ln·spekcją San itarną okreś l a Cen traln a 
Rada Związków Zawodowy ch w porozum ieniu z Mini
s trem Zdrowia. 

Art. 5. 1. Techniczną inspek cję pra cy 
techniczni · in;;pektorzy pracy, powolani przy 
zawodowych . 

wykonuj ą 

związka::h 

2. T echniczni ' inspekt.orzy pra cy s'pr 3.wują nadzór 
nad zakładami pracy, obj ę tymi d ZI ałaln ością związków 

zawodowych, przy których zostali powołan i. 

3. Do techn icznego inspektora p racy należy: 

l) kontrola urządzeń technicznych i sanitarnych zakła
du pracy oraz wa runk(:h v i organiza cji pracy pod 
względem zabezp ieczenia życia i zdrowia pracowni-o 
ków ; 

2) k~ntr0Ja szkolenia pmcowników w zakresie be~ 
plecznych metod pracy; 
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3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 
'- %drowia i życia pracowników, a w szczególności o 

bezpieczel'lslwie i higienie pracy. 

... Techniczny in.spektor pracy w zakresie swego 
CIziałania ins~ruuje społecznych inspektorów pracy, udzie
la. im wszechstronnej pomocy i nadzoruje ich działaIność. 

> Art. 6. Techniczny inspektor pracy ma prawo: 

.1) wizytowania o każdej porze dnia i n ocy, za okaza
niem legitymacji służbowej, zakładów pracy, 6zkol
nych pracowni, laboratoriów i warsztatów oraz urzą
dzeń socjalno-bytowy ch przy zakładach pracy 
szkołach zawodowych; 

.~ żądania udzielenia informacji oraz okazywania doku
mentów w .sprawach objętych zakresem działania 

'} technicznej inspekcji pracy; 

3) wydania kierownikowi zakładu pracy nakazów, do
tyczących u sunięcia stwierdzonych uchybień w za
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

.~ wydania kierownikowi zakładu pracy niJkazów doty
czących wstrzymania robót w ra zie bezpośrednie ~Jo 

zagrożenia życia i zdrowia pracovmików zatmdnio
nych przy tych robotach oraz kielOwania do inaych 

irobót pracowników zatrudnionych wbrew obowiązu-
jącym przep1som przy pracach szkodliwych lub nie

'bezpiecznych, jak również w przypadku zatrudnie
nia pracowników nie przeszkolonych przy robotach 
niebezpiecznych. 

/' Art. 7. 1. Zakład pracy ma obowiązek, niezwłocz
nego zawiadomienia technicznego inspektora pracy i pro
kuratora o każdym ciężkim lub śmitjJtelnym wypadku 
przy pracy. Instrukcja Centralnej Rady Zwi'1zków Zawo
dowych określi, jakie wypadki uważa się za ciężkie. 

2. Zakład pracy ma obowiązek niezwłocznego za
wiadomienia prokuratora o każdym wypadku przy pracy, 
apowodowanym przez przestępstwo. 

3. Techniczny inspektor pracy ma prawo badania 
przyczyn i okoliczności wypad;;'ów przy pracy, a gdy 
uzna, że wypaD-ek 'lO stał spowodowany przez przestęp-
5two, kieruje sprawę do prokuratora . / 

4. Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z 
Centralną Radą Związków Zawodowych określa spósób 
prowadzenia rejestracji statystyki wypadków przy 
pracy. 

Art. 8. 1. Właściwy techniczny insp ektor pracy 
opiniuje projekty budowy i przebudowy zakładów pracy 
lub ich części pod względem bezpieczei13twa higieny 
pracy. 

2. Właściwy techniczny inspektor pracy bie rze 
ud.ział w komisjach powołanych do przyjmowania do 
eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych zakła
dów pracy albo ich części. 

3. Jeżeli z powodu nieuwzględnienia wymagań bez
pieczeństwa i higieny pracy dopuszczenie do eksploatacji 
wybudowanych łub przebudowanych zakła.dów pracy 
albo ich części może spowodować bezpośrednie zagroże
nie życia lub zdrowia pracowników. techniczny inspektor 
pracy odmawia zgody na uruchomienie tych zakładów 

~lub ich części i przedstawia sprawę do decyzji właści
wemu ministrowi. Minister podejmuje decY'?ję po poro
rumieniu z zarządem głównym właściwego związku za
wodowego. 
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Art. 9. 1. Od nakazu (art. 6) techni.cznego inspek
tora pracy przysługuje kierownikowi zakla(lu pracy od
wolanie do zarządu głównego wlaściwego zwi.ązku zawo
dowego w ciągu dni 14 od dnia doręczenia nakazu. 

2. Wniesien ie odwołania nie wstrzymuje wykonania 
nakazu. Techniczny inspek tor pracy lub zarząd główny 
związku zawodowego mogą zarządzić: wstrzymanie wy
konania nakazu, jeżeli to jest możliwe bez narażenia ży
cia i zdrowia pracowników na bezpośrednie niebezpie
czel'lstwo . 

3. N!iniBter, któremu podlega zakład p;acy, może 
w ciągu 21 dni od doręczenia nakazu ki e rownikowi za
kładu zwrócić się do zarządu głównego związku zawo
dowego o uchylenie lub zmianę nakazu. Przepis u s t. 2 
zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 10. 1. \Vinni niewykonania nakazu (art. 6) 
technicznego inspektora pracy lub na ruszenia przepioSów 
o bezpieczer\stwie i higienie pracy, o pracach WZbrOl1lO
nych młodocianym i kobietom, o skróconym czasie pracy 
i o urlopach clodatkowych podlegają karze grzywny od 
50 zł do 1.000 zł. 

2. O karze określonej w ust. 1 oneka techniczny 
inspektor pracy. 

3. Od orzeczenia technicznego inspektora pracy 
ukarany może odwolać si ę w terminie 7 dni od dnia do
ręczenia orzeczenia do zarządu głównego w!aś ci,vego 

związku zawodowego. 

4. Centralna Rada Związków Zawodowych ustdla 
tryb postępowania w spraw'ach określonych w ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli naruszeni.e przepisów określone w ust. 1 
6tanowi p rzestępstwo, techni czny lIlspektor pracy zawia
damia prokuratora. 

Art. 1 i. 1. Technicznego inspek tora pracy powo
łuje zarząd ~lłówny właściwego związku zawodowego, 
a zaL,derdza Centralna Rada Zwii!Zków Za",·odowych. 

2. Techniczny in spek tor pra cy podlega bezpośred

nio z<łfządowi głównemu zw iązku zawodowego . 

3. Technicznym inspektorem pracy może być osoba, 
która posiada wyższe lub średnie wykształcenie tech nicz
ne i znajomość techno logii p rocesów produkcyjnyell oraz 
złożyła egzamin przed komisją egzaminacyjną. powołaną 
przez Centralną Radę Zw iązków Zawodowych. W wyjąt

kowych przypadkach może. za uprzedni ą zgodą Centra l
nej Rady Związków Zawodowych, nastąpić powołanie 

technicznego inspektora pracy, nie posiadaJClce00 wyższe

go lub śreclniego wykształcenia techniczn ego. 

4. Tecllm cznym inspektorem pracy może być także 
osoba, która po,siada wyższe wykształcen ie medyczne 
i znajomość lechnolo~l ii procesów produkcyjnych oraz 
złożyła egzamin p rzed komisja określoną w ust. 3. 

5. Skład i try b postępowania komisji określonej w 
ust. 3 ustala Centralna Rada Związków Zawodowych. 

Art. 12. l. Ogólny llCldzór nad techniczną inspe kcją 
pracy sprawuje Centralna Rada Związkow Zaw'odowy'ch. 

2. Organizację i tryb dziahmia technicznej in spekcji 
pracy określa szczegółowo Centralna Rada Związków 

Zawodpw ych po uzgodnieniu z Prezesem Rady Mini
strów. 

Art. 13. Zasady finansowania technic:mej inspekcji 
pracy określa Rada Ministrów na wniosek Centralnej 
Rady Związków Zawodowych. 
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Art. 14. Pracownicy Ministerstwa Pracy i Opip.ki 
Spole,cznejzatru!inieni w dziale przek azanym związkom 
:zawodowym oraz pracownicy terenowego aparatu pa h
Iltwowej inspekcji pracy przechodzą z zachowaniem cią
głości pracy do odpowiedniej pracy w Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych i wrządach głównych związków 
:zawodowych stosownie do przydziału, którego dokona 
Centralna Rada Związków Zawodowych. 

Art. 15. Prezes Rady Ministrów po porozumieniu 
z Centralną Radą Związków Zawodowych wyda szcze
gółowe przepisy, dotyczące przekazania związkom zawo
dowym akt, urzadzeń biurowych i 15sięgozbiorów, zwią
zanych z wykonanit"1Tl zfldań, podlegających w myśl prze
pisów",niniejszego dekretu przejęciu . przez związki zawo
dowp.. 

Art. 16. 1. Upra\vnienia zastrzeżone w obowiązu

jących przepisach Min.istrowi Pracy i Opieki Społecznej 
w zakresie spraw przekazanych związkom zawodowym 
przechodzą na Centralną Radę Związków Za·wodowych. 

2. Przewidii.alle w obowiązujących przepisach 
uprawnienia terenowej inspekcji pracy przechodzą na 
in stan cje zw iązkowe, które określi Cen t.ralna Rada 
Związków Zawodowych, o ile up rawnienia t.e nie są w 
n iniejszym dekrecie zastrzeżone technicznej inspekcji 
pracy. 

Art. 17. Tracą moc przepisy oz dn ia 14 lipca 1927 r. 
o inspekcji . pracy (Dz. U. Nr 67, poz. 59'0). 

Art. 18. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1950 r. o Spo
łecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 52) wprowadza 
j;ię następujqce zJniany : 

l) skreśla się art. 7 ust. I oraz art. 18, 19, 21, 26; 

2) w zdaniu ostatnim art. 16 skreśla się wyrazy "oraz 
z oddziałem (okręniem) właściwego ZWlilzku zawo
dov,' ego"; 

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. 1. Odwołanie od zalecenia może wnieść kie
rownik zakładu pracy w ciągu 14 dni od 
doręczenia zalecenia. 

2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prac wzbronionych mło
docianym i kobietom, skróconego czasu 
pracy i urlopów dodat.kowych - odwola-
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nie należy wnieść do właściwego tech
niemego inspektora p racy. ' którego de
cyzję kierownik zaldadu pracy może w 
ciągu 14 dni zaskarżyć: do zarządu głów

nego właściwego zwi'lzku zawodowego. 
3. Odwolanie od zalecenia w innych spra

'wach niż określone w ust. 2 należ y 

wnieść do zarządu oKręgowego właściwe

go związku zawodowego."; 

') wart. 16, 20 i 22 określenia .,obwodowy inspektor 
pracy" i "Państwowa Inspekc ja Pracy" zastf;puje się 
określeniem "techniczny inspektor pracy", a okre
ślenie "komisja bezpieczelistwa i higieny pracy" za
stępuje się określeniem "komisja ochrony pracy"; 

5) usl. 2 art. 24 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Orzekanie o karze okreś lonej w ust. 1 nas tępuje 

w trybie przepisów o orzecznictwie karno·admi
nistracyjnym." ; 

6) w art. 25 wyrazy "Państwową InS<pekcją Pracy" za
stęp1lje się wyrazami "technicznymi inspektorami 
pracy". 

2. Upoważnia si.~ Prezesa Rady Ministrów do ogło
szenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu ustaw y 
z dnia 4 lutego 195D r. o Społecznej Inspekcji Pracy 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym de
kretem z zastosowaniem ci<-l glej numeracj i artykułów 
i ustępów. 

Art. 19. \V dekrecie z dl1l d 2 ,sieqm ia 195 1 r. o pracy 
i szkoleniu zewadow yu:! młodocianych IV zdldarlach pracy 
(Dz. U. Nr 41, poz. 311) po art. 8 dodaje się art. 8a 
w brzmienin: 

"Art. 8d. l. \f! ,n il i narUSZEnia przepisów niniejszegct 
d ,'kretu o raz pn:ehisJw wydallych na je
go pod s tawie podlegają karze grzywny 
w wysokości od 50 zł do 1.000 1.1. 

2. OrzEkaniE o kilrze określonej \II ust. 1 
nastp'puje w trybie przepisó\v o orzecz
Jl ictwie karno-adminis tracyjnym '. 

Art. 20. Dek ret wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 
1954 r. 

Przewodniczący Rady Pallstwa: A. Zawadzl-li 
Sekretarz Rady Pdilstwa: M, Rybicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 21 października 1954 r, 

w sprawie zgłaszania przyjazdu za granicę przez posia daczy paszłJ{>rtów zwyczajnych lub służbowych w pol
skich urzędach dyplomatycznych lub konsularnych. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 dekreTu z dnia 14 sierp
nia 1954 r. o paszportach zagraniC7.nych (Dz. U. Nr 39. 
poz. 170) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Posiadacz paszportu zwyczajnego bądź służbo
wego winien zgłosić swój przyjazd za granicę w miej
scowo właściwym polskim urzędzie konsularnym w miarę 
możności natychm iast po przyjeździe do danego kraju. 
nie później jednak niż piątego dnia licząc od dnia pny-

/ 

jazdu. Jeżeli w danym kraju nie ma polskiego urzędu 
kon,sularnego, należy zgłoszenia dokonać w polskim urzę
dzie dY1plomatycznym" o ile urząd taki znajduje się w tym 
kraju. 

§ 2. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, jeżeli 

jednak posiadaC7. pa:s'lportu nie przebywa w siedzibie pol
skiego urzędu konsularnego (dyplomatycznego), a dojazd 
spowodowałby znaC7.ną stratę czasu. należy dokoil'lC 
zgłoszenia listem poleconym, 

,. 


