
STATUS SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PARCY, W PRZYPADKU 

PRZEJĘCIA ZAKŁADU PRACY LUB JEGO CZĘŚCI.  

 
Społeczny inspektor pracy, w myśl art. 7 ustawy o społecznej inspekcji pracy, 

przestaje pełnić swoją funkcję w ściśle określonych przypadkach: odwołania 

przed upływem okresu kadencji w razie niewywiązywania się ze swoich 

obowiązków, zrzeczenia się funkcji lub ustania stosunku pracy. 

Odwołanie, przed upływem kadencji społecznego inspektora pracy może 

nastąpić jedynie w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków 

społecznych, w takim samym trybie jak wybór. 

Niewywiązywanie się z obowiązków, oznacza w praktyce niezrealizowanie 

zatwierdzonego planu pracy w sposób zawiniony przez społecznego inspektora 

pracy. W wypadku zrzeczenia się funkcji lub ustania stosunku pracy 

przeprowadza się uzupełniające wybory społecznego inspektora pracy. 

Ponadto społeczny inspektor pracy traci swój status w razie przejścia do 

nowego pracodawcy, w trybie art. 23 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy, albowiem 

przejęty pracownik, od momentu przejścia, nie jest już zatrudniony  

w zakładzie pracy, w którym powierzono mu tą funkcję.  

Zarówno w przypadku przejścia całego zakładu pracy, jak i jego części na 
nowego pracodawcę, mandat społecznego inspektora pracy wygasa.  

Takie stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 marca  

2010 r. (II PK 191/09), w którym Sąd stwierdza, iż „cel wyboru społecznych 
inspektorów pracy określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. Z jej przepisów 
nie wynika, aby wybór społecznego inspektora pracy u konkretnego 

pracodawcy był automatycznie skuteczny także u innego, nowego pracodawcy 
po przekształceniach przewidzianych w art. 23 ze znaczkiem 1 k.p. Ustawa o 
społecznej inspekcji pracy - uchwalona w 1983 r. i w dużym stopniu 

anachroniczna w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych - nie daje 
podstaw do przyjęcia, że mandat pochodzącego z wyboru społecznego 

grupowego inspektora pracy sięga poza byt prawny pracodawcy, u którego 
doszło do tego wyboru.”  

Z powyższego wynika, iż pracownik wybierany jest na społecznego inspektora 

pracy w konkretnym zakładzie pracy, zgodnie z art. 5 ustawy o społecznej 
inspekcji pracy i w tym zakładzie pełni swoją funkcję.   

W uzasadnieniu przytoczonego wyroku można przeczytać dalej, że z chwilą 
przekształcenia (reorganizacji), społeczny inspektor pracy przestaje pełnić  

z mocy prawa swoją funkcję, jego mandat społecznego inspektora pracy 
wygasa, w związku z ustaniem bytu prawnego pracodawcy, u którego doszło 

do jego wyboru. 

Należy zwrócić uwagę, iż kontynuacja stosunku pracy powoduje, że z dniem 
przejęcia przez innego pracodawcę rozpocznie bieg roczny okres, w czasie 
którego były społeczny inspektor pracy będzie chroniony przed zwolnieniem  

z pracy na podstawie art. 13 ustawy o społecznej inspekcji pracy. 


