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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 6 maja 1955 r. 

w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczony(:h Brazylii do porozumienia w _ sprawie ułatwiell marynarzom 
han1lowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudni.a 1.924 r. 

Podaje się niniej szym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 5 porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom 
handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego 
w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 13, 

poz. 92), nastąpiło dnia 20.lutego 1,955 r. zgłoszenie 

przez Stny Zjednoczone Brazyli~ przystąpienia do powyż~ 
szego porozumienia. -

Minister Spraw Zagranicznych: w z, M. Naszkowśki 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 maja 1955 r. 
/ 

W sprawie ogłcszenia . jednolitego tel{stu ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o -Społecznej Inspekcji Pracy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 dekretu z dnia 10 listo
pada 1954 r. o 'przejęciu przez związki zawodowe zadań 
w dziedzinie wykonywania u !:ltaw o ochronie, bezpieczeń
stwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy 
(Dz. U. Nr 52, poz. 2(0) ogłasza się w załączeniu jednolity 

tekst ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspek
cji Praty (Dz. U. z 1950 r. Nr 6, poz. 52 i z 1954 r. Nr 52, 
poz. 260) z uwzględnieniem zmian wynikających z prze-

. pisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrank:ewic_l 

Zalącznik do obwieszczenia Prezesa 
Raay M~nistrów z dnia 17 maja 1955 r, 
(pOz. 134). 

USTAWA 

z dnia 4 lutego 1950 r. 

o Społecznej Inspekcji Pracy. 

W celu wzm{)żenia kontroli nad przestrzeganiem prze
lSów prawa pracy oraz w celu podniesienia stanu bez
ieczeństwa i higieny pracy, jak również wzmocnienia 
ezpośredni-o w zakła<lachpracy walki z chorobami za
od owymi - tworzy sią Społeczną Inspekcję Pracy, ja

o służbę społeczną powoływaną i pełnioną przez sa
ych pracowników. 

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

Art. 2. Do zakresu działania Społecznej Inspekcji 
racy należy kontrola nad pr.zeS'trzeganiem przez -adm in i
trację zakładu pracy przepis6w prawa oraz po9łanowień 
kładu zbiorowego i regulaminu pracy w spirawach bez
iefzeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia pracowni
ów, pracy kobiet i młodocianych, czasu pracy i urlopów 
raz koątrol.a urządzeń technicznych i sanitarnych z pun
tu widzenia Óchrony pracy. 

Art. 3. Organami Społecznej Inspekcji Pracy są: 
l} 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 de

egaci, przewidziani w dekrecie z dnia 6 lutego . 1945 r. \ 
utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. z 1945 r. Nr 8, 

oz. 36 i z 1947 r. Nr 24, poz, 92), funkcje z.akładowych 
połecznych inspektorów pracy spełniają sami delegaci, 
tórym przysługują uprawnienia tych ' inspektorów, . ,d~ 

Art. 5. 1. Na stanow~o społecznego inspektora 
pracy może być powołany pra<:ownik -danego zakładu 
pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie 
zajmuje stanowiska . kierowniczego w administracji za
kładu pracy, ani nie pełni z ramienia administracji funk
cji podlegających kontroli społecz]lej inspekcji pracy. 

2. _ Zakładowy społeczny inspektor pracy p.owinien 
posiadać praktyczną znajomość całokształtu zagadnień 
produkCji'. zakładu, w którym jest zatrudniony, i co naj
mniej piecioletnią praktykę w swoim zawodzie, w tym 
przynajmniej rok pracy w danym zakładzie. 

3. Oddziałowy społeczny . inspektor pracy powinien 
posiadać praktyczną znajomość zagadnień produkcyjnych 
oddziału, w którym pracuje, i posiadać co najmniej dwa 
lata praktyki w swoim zawodzie. _ 

Art. 6. - 1. Społeczni inspektorzy pracy sąpowoły
wani w drodze wyborów na jeden rok. 

2. Zakładowych społecznych inspektorów pracy wy~ 
biera: 

a) wzakłada·ch zatrudniających do 500 pracowników: 
- ogólne zebranie załogi, -

,~ h} w zakładach zatrudniających powyżej 500 pra" 
cowników - konferencja mężów zaufania. 

3. Oddziałowych epołecznycl;1 ' inspektorów pracy 
wybiera zebranie załogi oddziału, grupowych społecznych 
Inspektorów pracy wybiera grupa zw:iilzkowa. . _ . 

Art. 7. Regulamin wyboru społecznych inS1pektorów 
pracy wydaje Centralna Rada Związków Zawodowych. 

Art. 8. . Mandat społecznego in.spektora _pracy wy-
gasa w razie: 
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