
 

 

Czy na pewno „Społeczna” Inspekcja Pracy?  

Od samego początku synergia stara się działać jako merytoryczny, konstruktywny 
związek zawodowy. Dlatego nie możemy przemilczeć tematu, który trafił do nas od 
zaprzyjaźnionych społecznych inspektorów pracy – warto dodać od tych, którzy swoją 
funkcję wykonują łącząc prace „sip-owca” z obowiązkami służbowymi, a nie  
w ramach oddelegowania. 

A co nas tak zabolało? Otóż, wszyscy pamiętamy co wyprawiał jeden ze związków 
zawodowych jak sprzedawany był Hotel Edison. Hasła: „zwiększyć budżet na 
szkolenia,  wszystkie realizować w Baranowie, hotel będzie rentowany!”. Kto balował 
w Baranowie, chyba wszyscy w Grupie pamiętają, a jak dzisiaj wygląda nierentowny 
do niedawna obiekt można zobaczyć w Internecie. 

Ale do sedna. „Sip-owcy” z GK ENEA otrzymali nie tak dawno zaproszenie na szkolenie, 
które ma odbyć się gdzie, wiecie? Nie domyślacie się? No na pewno nie w ośrodkach 
szkoleniowych Grupy ENEA – a jest ich kilka, Łagów, Zdroisko, Sieraków itd.  

Koordynator SIP zaproponował aby inspektorzy szkolili się w czterogwiazdkowym spa, 
nadmorskim hotelu. Jako organizatora wypadu szkoleniowego wskazano firmę, której 
agentem jest podmiot, którego właścicielem jest były działacz Solidarności z południa 
Polski. Ten sam podmiot, który nie tak dawno (a może do tej pory) obsługiwał 
wycieczki z dofinansowaniem z funduszu socjalnego organizowane przez poznańską 
część Solidarności.  

Społeczna inspekcja pracy powstała aby dbać o bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy pracowników.  W naszej ocenie jest niezwykle potrzebnym i ważnym 
narzędziem. Podpisujemy się pod każdym wnioskiem o szkolenie dla inspektorów, 
jesteśmy nawet w stanie partycypować w kosztach ich organizacji ale niech to 
wszystko ma ręce i nogi, organizowane jest transparentnie i racjonalnie. 

Oferta szkolenia (do pobrania tutaj) nie wymaga naszym zdaniem 
czterogwiazdowego hotelu. W SPA nie trzeba przedstawiać zmian w przepisach, 
omawiać definicji wypadku przy pracy itd. Wystarczy wykorzystać wewnętrzne ośrodki 
szkoleniowe będące w posiadaniu Grupy, tak aby załoga w nich zatrudniona nie 
musiała martwić się o miejsca pracy! 

Co ciekawe, regionalne struktury ogólnopolskich związków zawodowych często  
w swojej ofercie mają bezpłatne szkolenia dla społecznych inspektorów pracy, ale to 
tak tylko na marginesie ;) 

Z uwagi na powyższe, napisaliśmy pisma w tej sprawie. Do pobrania tutaj. 

 

https://www.zzsynergia.pl/images/Aktualnosci/ENEA_Szkolenie_2017r._Kr%C3%B3l_Plaza_1.pdf
https://www.zzsynergia.pl/images/Aktualnosci/2017_08_22_Pismo_ws_SIP_78_79.pdf
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