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Opra co wa nie Glo bal ne go ko dek su ety ki, w ce lu za twier dze nia go przez uczest ni ków Zgro ma dze nia Ogól ne -
go w 2008 r., by ło jed nym z ce lów Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia In spek cji Pra cy na la ta 2005-2008. Wspo -
mnia ne za ło że nie wska za no ja ko klu czo wą stra te gię słu żą cą osią gnię ciu szer sze go ce lu, ja kim jest zbu do wa nie
pod staw pro fe sjo na li zmu in spek cji pra cy.

Mi ło mi po in for mo wać, że pod czas od by wa ją ce go się co trzy la ta Zgro ma dze nia Ogól ne go MSIP w Ge ne wie
w 2008 ro ku ni niej szy ko deks ety ki zo stał for mal nie za twier dzo ny ja ko od po wied ni zbiór za sad, aby wspie rać,
in spi ro wać i pro mo wać pro fe sjo na lizm in spek cji pra cy na ca łym świe cie. Obec nie za kła da się, że człon ko wie
MSIP po dej mą dzia ła nia zmie rza ją ce do wdro że nia tych za sad w ich kra jach.

Ko deks ma w za mie rze niu za pew nić ra my za chę ca ją ce każ dy kraj do prze dys ku to wa nia i przy ję cia wła sne go
ko dek su od zwier cie dla ją ce go te wspól ne za sa dy i do sto so wa ne go do uwa run ko wań lo kal nych.

Ce lem ko dek su jest pro mo cja pro fe sjo na li zmu po przez rze tel ność, za an ga żo wa nie, otwar tość i do bre za rzą -
dza nie. Wdro że nie ko dek su bę dzie wy ma gać od in spek cji pra cy za an ga żo wa nia spo łecz no ści i rzą dów, a w szcze -
gól no ści part ne rów spo łecz nych w miej scach pra cy, czy li przed sta wi cie li pra co daw ców i pra cow ni ków. Ich za -
an ga żo wa nie ma ogrom ne zna cze nie dla po myśl ne go wdro że nia war to ści wy ra żo nych w ko dek sie.

Ko deks ma w za mie rze niu do ty czyć wszyst kich osób pra cu ją cych w in spek cji pra cy – nie tyl ko in spek to rów.
Na szcze blu or ga ni za cyj nym ko deks ma zo bo wią zać in spek cję pra cy do stwo rze nia ta kie go śro do wi ska pra cy
i wa run ków, któ re po zwo li ły by pra cow ni kom i za chę ca ły ich do pra cy we dług tych za sad. Ge ne ral nie zaś do ku -
ment ten słu ży ja ko pod sta wa do stwo rze nia wia ry god ne go i pro fe sjo nal ne go sys te mu in spek cji pra cy.

Pod nie sie nie świa do mo ści in spek to rów na ca łym świe cie od no śnie ocze ki wa nych od nich wy so kich stan dar -
dów po stę po wa nia w ży ciu za wo do wym bę dzie rów nież dla pra co daw ców i pra cow ni ków sta no wić po twier dze -
nie ro li in spek to rów.

Pro jekt opra co wa nia ko dek su był pro wa dzo ny przez Sa fe Work SA – In spek cję Pra cy Po łu dnio wej Au stra lii
– z po mo cą ze stro ny Star sze go Do rad cy Tech nicz ne go MSIP i mię dzy na ro do we go kon sul tan ta, Pa na Wol fgan -
ga von Rich tho fe na oraz Mi ni ster stwa Pra cy On ta rio.

Ko deks jest wy ni kiem trzy let nich kon sul ta cji pro wa dzo nych na ca łym świe cie. W tym okre sie MSIP od by wał
re gu lar ne spo tka nia w po sta ci kon fe ren cji i fo rum, ko rzy stał z pu bli ka cji i stro ny in ter ne to wej w ce lu pro wa -
dze nia dys ku sji na te mat kon cep cji i pro mo cji te go do ku men tu w róż nych je go wer sjach ro bo czych.

Prze te sto wa li śmy wy ko nal ność pro po zy cji w wie lu kra jach i wy cią gnę li śmy wnio sek, że do ku ment bę dzie po -
moc ny dla wszyst kich państw, bez wzglę du na sto pień „doj rza ło ści” ich sys te mu ad mi ni stra cji ds. pra cy, za rów -
no dla usta le nia zna cze nia sku tecz ne go i pro fe sjo nal ne go sys te mu in spek cji pra cy, jak i dla za sad je go funk cjo -
no wa nia. Po nad to, wy raź nie wi docz ny był po dob ny spo sób my śle nia o tre ści te go do ku men tu oraz en tu zjazm
wśród człon ków MSIP, aby wdra żać uzy ska ne wy ni ki.

Pod czas Kon fe ren cji MSIP w Ade laj dzie w mar cu 2008 r. rów nież przed sta wi cie le mię dzy na ro do wych grup
pra co daw ców i związ ków za twier dzi li ko deks i po chwa li li ini cja ty wę MSIP opra co wa nia te go do ku men tu.

Obec nie za chę cam wszyst kich Pań stwa do pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do wdro że nia za sad okre ślo nych w ni -
niej szym Glo bal nym ko dek sie ety ki w pań stwa kra ju. Tych, któ rzy już ma ją ta kie roz wią za nia, za chę cam do hoj ne -
go dzie le nia się swo imi do świad cze nia mi z człon ka mi, któ rzy wła śnie te raz wkra cza ją na tę dro gę. Współ pra cu jąc
ze so bą człon ko wie MSIP mo gą za pew nić stan dar dy pro fe sjo na li zmu in spek cji pra cy na ca łym świe cie.

Po le ca jąc Pań stwu ten ko deks, prze ka zu ję po dzię ko wa nia tym wszyst kim, któ rzy wnie śli wkład w ewo lu cję
do ku men tu w cią gu ostat nich trzech lat. Ocze ku ję, że pod czas na stęp ne go Zgro ma dze nia Ogól ne go MSIP
w Ge ne wie w czerw cu 2011 r. bę dę mo gła przed sta wić ra port o po stę pach we wdra ża niu ko dek su na ca łym
świe cie.

Mi che le Pat ter son
Pre zy dent

Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie In spek cji Pra cy

Sło wo wstęp ne Pre zy den ta 
Mię dzy na ro do wego Sto wa rzy sze nia In spek cji Pra cy
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In spek cje pra cy mo gą wpły wać na kształ to wa nie bez -
piecz nych, zdro wych, uczci wych i efek tyw nych miejsc pra -
cy. Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie In spek cji Pra cy uzna -
je, że etycz ne prak ty ki i wy so kie stan dar dy za wo do we od -
gry wa ją pod sta wo wą ro lę w zdol no ści wszyst kich in spek cji
pra cy do świad cze nia moż li wie naj lep szych usług na rzecz
part ne rów spo łecz nych i szer szej spo łecz no ści.

Ni niej szy Ko deks ety ki od zwier cie dla zo bo wią za nie
do za pew nie nia, aby oso by pra cu ją ce w in spek cjach pra cy
za wsze wy peł nia ły swo je obo wiąz ki pro fe sjo nal nie, z na leż -
ną god no ścią, neu tral no ścią i uczci wo ścią.

Ko deks ma na ce lu po móc pra cow ni kom in spek cji pra cy
zro zu mieć ich obo wiąz ki ja ko urzęd ni ków pań stwo wych i za -
pew nić prze strze ga nie przez nich stan dar dów po stę po wa -
nia ocze ki wa nych przez ich or ga ni za cję oraz spo łe czeń -
stwo. Po nad to, wy ra ża on zo bo wią za nie or ga ni za cji in spek -
cji pra cy do uła twie nia stwo rze nia ta kie go śro do wi ska pra -
cy, któ re po zwa la po szcze gól nym oso bom pra co wać zgod -
nie z war to ścia mi opi sa ny mi w ko dek sie.

Opra co wa nie Ko dek su ety ki jest spój ne ze zo bo wią za -
niem Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy pod ję tym w li sto -
pa dzie 2006 r. do przy ję cia no wej se rii środ ków za pla no wa -
nych w ce lu „oży wie nia”, mo der ni za cji i wzmoc nie nia in -
spek cji pra cy na ca łym świe cie. Klu czo wą ini cja ty wą wśród
tych środ ków jest opra co wa nie glo bal nych ko dek sów ety ki
i pro fe sjo na li zmu.

1.1 Dla cze go ko deks ety ki?
MSIP opra co wał ni niej szy Ko deks ety ki, aby wes przeć

pro fe sjo nal ne dzia ła nia in spek cji pra cy. Zo bo wią za nie
do prze strze ga nia war to ści wy mie nio nych w ko dek sie za -
pew ni, że in spek cje pra cy bę dą funk cjo no wać w spo sób
przej rzy sty i od po wie dzial ny. Wdro że nie ko dek su za pew ni
rów nież ochro nę wszyst kim pra cow ni kom in spek cji pra cy
pod czas wła ści we go wy peł nia nia ich za dań.

Ko deks słu ży ja ko pod sta wa do two rze nia wia ry god nych,
etycz nych i pro fe sjo nal nych za cho wań, ja kich ocze ku je się
od pra cow ni ków in spek cji pra cy. Ko deks ma na ce lu usta -
no wie nie stan dar dów po stę po wa nia:

● okre śla ją cych do pusz czal ne wzo ry za cho wań;
● pro mu ją cych wy so kie stan dar dy prak tyk;
● pro mu ją cych po ziom wzor co wy do sa mo oce ny;
● two rzą cych ra my ofi cjal nych i pry wat nych za cho wań

i obo wiąz ków;
● two rzą cych za wo do wą toż sa mość;
● sta no wią cych pod sta wę zwięk sze nia moż li wo ści wpły -

wu na osią gnię cie bez piecz nych, zdro wych i uczci wych stan -
dar dów pra cy oraz

● wska zu ją cych moż li wo ści pro mo wa nia doj rza ło ści
i uzna nia pro fe sji.

Ko le je po wo dy opra co wa nia Ko dek su ety ki wy ja śnio no
obok:

1.2 Wspie ra nie za an ga żo wa nia państw 
sy gna ta riu szy w sto so wa nie Kon wen cji MOP

NR 81 o in spek cji pra cy
Ja ko jed na z naj czę ściej ra ty fi ko wa nych tech nicz nych

Kon wen cji MOP, Kon wen cja Nr 81 sta ła się ka ta li za to rem
dia lo gu spo łecz ne go oraz kul tu ry two rze nia zdro wych, bez -
piecz nych i uczci wych miejsc pra cy. Ro lą współ cze snej in -
spek cji pra cy jest za pew nie nie po rząd ku spo łecz ne go i spo -
łecz nej spra wie dli wo ści po przez za po bie ga nie nie uczci wym
prak ty kom w miej scach pra cy, wy pad kom przy pra cy i cho -
ro bom za wo do wym oraz współ pra cę z or ga ni za cja mi pra co -
daw ców i pra cow ni ków.

Po przez im ple men ta cję ni niej sze go ko dek su, pań stwa
zo bo wią żą swo je in spek cje pra cy do dy na micz ne go roz wo ju
za sad od zwier cie dla ją cych rze tel ne, pro fe sjo nal ne i etycz -
ne po stę po wa nie. Ko deks sta no wić bę dzie pod sta wę za rzą -
dza nia na naj wyż szym szcze blu oraz de ter mi no wać po stę -
po wa nie pra cow ni ków in sty tu cji.

1.3 Za pew nie nie wszyst kim pań stwom 
wy tycz nych na te mat ocze ki wań 

oraz stan dar dów za wo do wych i etycz nych
W każ dym pań stwie zda rza ją się przy pad ki nie etycz ne go

po stę po wa nia i ko rup cji, przy bie ra ją ce wie le zróż ni co wa -
nych form. Przy kła do wo, nie etycz ne po stę po wa nie mo że
obej mo wać: przyj mo wa nie drob nych upo min ków wprost
z li nii pro duk cyj nej pod czas do ko ny wa nej przez in spek to ra
kon tro li; udzie la nie nie opro cen to wa nych po ży czek; nie -
ujaw nie nie kon flik tu in te re sów pro wa dzą ce do uzy ska nia
ko rzy ści ma te rial nych przez in spek to ra, je go ro dzi nę lub
przy ja ciół; świad cze nie usług nie do stęp nych dla in nych;
umoż li wie nie omi nię cia ko lej ki itd.

Przy ję cie war to ści okre ślo nych w tym ko dek sie bę dzie
in stru men tem słu żą cym two rze niu przej rzy stych i etycz -
nych za sad re gu lu ją cych po stę po wa nie wszyst kich pra cow -
ni ków in spek cji.

Ko deks za wie ra wska zów ki dla wszyst kich pra cow ni ków
in spek cji na te mat me cha ni zmów dy stan so wa nia się od nie -
etycz nych prak tyk i eli mi no wa nia ich, gdy tyl ko zo sta ną za -
uwa żo ne. Jest to moż li we je dy nie przy osią gnię ciu wspól -
ne go zro zu mie nia przez wszyst kich, co sta no wi nie etycz ne
za cho wa nia i ja kie me cha ni zmy po zwa la ją ta kich za cho wań
unik nąć.

1.4 Pro mo cja współ cze snych etycz nych 
i za wo do wych stan dar dów do brych prak tyk

Uczci wość, spra wie dli wość i uprzej mość two rzą mo ral ną
pod sta wę, któ ra, wraz ze wspól nym in te re sem w ra mach za -
wo du, sta no wi pod sta wy etycz ne. Po nie waż po wią za nia po -
mię dzy pro fe sjo nal nym po dej ściem a za cho wa niem etycz nym
są sil ne, pro fe sjo na lizm i etycz ne po stę po wa nie mu szą sta no -
wić pod sta wę funk cjo no wa nia wszyst kich in spek cji pra cy.

1. Wpro wa dze nie
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In spek to ra ty pra cy po win ny uznać, że ni niej szy ko deks
nie jest pa syw ny. Je go wdra ża nie wy ma ga sta łe go, bez -
względ ne go prze strze ga nia zbio ru dy na micz nych za sad kie -
ru ją cych po stę po wa niem. 

Obo wiąz kiem urzęd ni ków jest pra ca zgod na z pod sta wo -
wy mi za sa da mi rze tel no ści – bez stron ne i uczci we wy peł -
nia nie obo wiąz ków. Ich obo wiąz kiem jest in te re so wa nie się
do brem na ra żo nych oby wa te li (pra cow ni ków i pra co daw -
ców) i sto so wa nie swo jej spe cja li stycz nej wie dzy z ko rzy -
ścią dla wszyst kich. Na to miast obo wiąz kiem in spek to ra tu
pra cy jest uła twia nie, za chę ca nie i pro mo wa nie śro do wi ska
pra cy, któ re po zwa la ło by wszyst kim oso bom na za cho wa nie
tych war to ści.

1.5 Wkład w two rze nie bez piecz nych 
i go dzi wych miejsc pra cy

Stwo rze nie wia ry god ne go sys te mu in spek cji pra cy ma
klu czo we zna cze nie dla za pew nie nia roz wo ju bez piecz nych,

zdro wych, uczci wych i go dzi wych miejsc pra cy w każ dym
spo łe czeń stwie.

Urząd in spek cji pra cy ma do bre moż li wo ści wspie ra nia
osób w miej scach za trud nie nia, aby mo gły wy peł niać stan -
dar dy bez piecz nej i zdro wej pra cy. Moż li wo ści in spek cji
pra cy po zy tyw ne go wpły wa nia na za cho wa nia za le żą jed nak
od ich wia ry god no ści.

Two rze nie i wzmac nia nie fun da men tów wia ry god ne go,
efek tyw ne go i spra wie dli we go sys te mu in spek cji pra cy uza -
leż nio ne jest od zdol no ści wy ka za nia rze tel no ści in spek cji.

Ko deks, da jąc wszyst kim pra cow ni kom in spek cji pra cy
pod sta wy etycz ne go po stę po wa nia, upo waż nia wszyst kich in -
spek to rów pra cy do od rzu ca nia nie uczci wych pro po zy cji lub
za po bie ga nia sy tu acjom, w któ rych mo gą pod le gać na ci -
skom, aby po mi ja li kwe stie bez pie czeń stwa lub nie za do wa la -
ją ce wa run ki pra cy. Wspo mnia ne upo waż nie nie zwięk sza ich
wia ry god ność w oczach osób, na któ re in spek to rzy mu szą
wpły wać, aby osią gnąć stan dar dy zdro wej i go dzi wej pra cy.

2. Sto so wa nie ko dek su
Za sto so wa nie ko dek su ma cha rak ter glo bal ny. Za an ga -

żo wa nie na rzecz war to ści opi sa nych w ko dek sie moż na
pod jąć na do wol nym lub na wszyst kich z wy mie nio nych
szcze bli:

● kra jo wym,
● sta no wym/wo je wódz kim,
● re gio nal nym,
● sek to ra prze my słu,

● pro jek tu,
● spo łecz no ści,
● in sty tu cji,
● in dy wi du al nym.
Ko deks jest tak za pro jek to wa ny, aby do wol ne pań stwo,

in sty tu cja lub oso ba mo gły przy jąć go w ak tu al nej for mie
lub wy brać ja ko pod sta wę do two rze nia wła snych do ku men -
tów lub stan dar dów.

3. Ko deks – ra my etycz ne
Ocze ku je się, że pra cow ni cy in spek cji pra cy bę dą świad -

czyć usłu gi pro mu ją ce naj wyż sze moż li we stan dar dy etycz -
ne, speł nia ją ce ocze ki wa nia spo łecz ne i skut ku ją ce za ufa -
niem do in sty tu cji i po sia da nej przez nią wła dzy.

Aby po móc w speł nie niu wspo mnia nych ocze ki wań, ko -
deks usta na wia ra my etycz ne w opar ciu o sześć sze ro ko
zde fi nio wa nych war to ści:

1. wie dzę i kom pe ten cje,
2. uczci wość i nie ska zi tel ność,
3. kul tu rę oso bi stą i sza cu nek,
4. obiek ty wizm, neu tral ność i bez stron ność,
5. za an ga żo wa nie i otwar tość,
6. zgod ność mię dzy po stę po wa niem w ży ciu za wo do -

wym i pry wat nym.
Każ da z sze ściu war to ści zo sta ła wy ja śnio na w Stan dar -

dach po stę po wa nia za rów no dla po szcze gól nych osób, jak
i or ga ni za cji. Wdra ża nie war to ści i stan dar dów po stę po wa -
nia wy ma ga za an ga żo wa nia na szcze blu in dy wi du al nym i in -
sty tu cjo nal nym.

Oso bi ste zo bo wią za nie
Każ dy pra cow nik in spek cji pra cy po wi nien uzna wać

sześć w/w war to ści i stan dar dy po stę po wa nia po da ne w ko -
dek sie, na któ rych opie ra się etycz ne po stę po wa nie oraz
zo bo wią zać się do ich speł nia nia.

Zo bo wią za nie urzę du in spek cji pra cy
Na szcze blu or ga ni za cyj nym, każ da in spek cja pra cy po -

win na uła twiać two rze nie śro do wi ska pra cy, da ją ce go
wszyst kim pra cow ni kom moż li wość prze strze ga nia i sto so -
wa nia war to ści oraz stan dar dów po stę po wa nia po da nych
w ko dek sie.

Zo bo wią za nie rzą du i par la men tu
Na le ży za uwa żyć, że aby in spek cja pra cy i jej pra cow ni -

cy mo gli w peł ni wdra żać ni niej szy ko deks, or ga ni za cja mu -
si dys po no wać od po wied nią ilo ścią za so bów. Rzą dy i par la -
men ty od po wie dzial ne za przy dzie la nie środ ków in spek -
cjom, w po sta ci fi nan so wa nia, pra cow ni ków i roz wią zań le -
gi sla cyj nych, bę dą mu sia ły roz wa żyć za pew nie nie od po -
wied nich za so bów, aby uła twić osią gnię cie tych war to ści.
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WARTOŚĆ 1 WIEDZA I KOMPETENCJE

OGÓLNA DEFINICJA:
Uzyskiwane w wyniku ciągłej nauki i koncentracji na doskonaleniu własnych umiejętności.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Oso bi ste zo bo wią za nie:
Bę dę sta le po głę biać swo ją wie dzę i umie jęt no ści za wo -
do we i po dej mo wać sta ra nia na rzecz do sko na le -
nia usług świad czo nych na rzecz spo łecz no ści.

Wy żej wy mie nio ne war to ści ma ją słu żyć po głę bia niu wie -
dzy i do sko na le niu umie jęt no ści. Pod kre śla ją zna cze nie
roz wo ju za wo do we go i wy ko rzy sty wa nia umie jęt no ści za -
wo do wych, by po ma gać ko le gom i spo łecz no ści w osią -
ga niu bez piecz nych i go dzi wych miejsc pra cy.

Zo bo wią za nie in spek cji pra cy:
In spek cja pra cy jest zo bo wią za na or ga ni zo wać i/lub za -
pew niać moż li wo ści roz wo ju za wo do we -
go, tak, aby zwięk szać kom pe ten cje wszyst kich pra cow -
ni ków.

WARTOŚĆ 2 UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ

OGÓLNA DEFINICJA:
Postępowanie, które wzbudza szacunek, pewność i zaufanie.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Oso bi ste zo bo wią za nie:
Bę dę wy da wać opi nie, for mu ło wać spo strze że nia i wnio -
ski do ty czą ce spraw za wo do wych tyl ko po zba da -
niu wszyst kich od po wied nich fak tów i uwzględ nie -
niu kwe stii za wo do wych.

Wspo mnia na war tość ma pro mo wać uczci wość i rze tel -
ność. Cha rak te ry zu ją ją ide ały ta kie jak: mo ral ny i nie za -
leż ny osąd, etycz ne po stę po wa nie, po uf ność oraz pro fe -
sjo nal ne po dej mo wa nie de cy zji w opar ciu o in for ma cje.

Z obo wiąz ków za wo do wych bę dę wy wią zy wać się z na le -
ży tą sta ran no ścią, kie ru jąc się za sa da mi uczci wo -
ści i bez stron no ści; bę dę świa dom swo je go obo wiąz -
ku ujaw nia nia nie pra wi dło wo ści lub kon flik tów in te re sów.

W pra cy bę dę kie ro wać się do brem pu blicz nym i uni -
kać wszel kich za cho wań, któ re mo gły by ob ni żać rze tel -
ność in sty tu cji i za ufa nie spo łe czeń stwa.

Nie bę dę przyj mo wać po dar ków, pre zen tów, sub skryp -
cji, przy wi le jów, gra ty fi ka cji, obiet nic, ani żad nych in -
nych ko rzy ści, któ re moż na by po strze gać ja ko utrud nia -
ją ce wy peł nia nie obo wiąz ków służ bo wych.

Bę dę słu żyć spo łe czeń stwu zgod nie ze wska zów ka -
mi rzą du, par la men tu lub od po wied nich władz i mo jej in -
sty tu cji, bez oba wy przed za rzu ta mi, świad cząc bez stron -
ne, pro fe sjo nal ne usłu gi i udzie la jąc rze tel nych i apo li -
tycz nych po rad.

Będę zapobiegać nepotyzmowi i protekcjonizmowi.

Udo stęp nia ne mi środ ki bę dę wy ko rzy sty wać do ce -
lów pu blicz nych w spo sób sku tecz ny, upew nia -
jąc się, że są one osią gal ne i uspra wie dli wio ne.

Zo bo wią za nie in spek cji pra cy:
In spek cja pra cy jest zo bo wią za na za pew niać two rze -
nie i pod trzy my wa nie pro ce sów i pro ce dur wspie ra ją -
cych kul tu rę pro fe sjo nal ne go i etycz ne go po stę po wa nia.
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WARTOŚĆ 3 KULTURA OSOBISTA I SZACUNEK

OGÓLNA DEFINICJA: O kulturze osobistej i szacunku można mówić wówczas, gdy ludzie okazują sobie empatię,
współczucie i zrozumienie, uznając różnorodność obecną w społeczeństwie.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Oso bi ste zo bo wią za nie:
Nie bę dę kie ro wać się złą wo lą, uprze dze niem ani oso bi -
stą ura zą przy po dej mo wa niu de cy zji. War tość ta pro mu je pro fe sjo na lizm po przez rów ne trak to -

wa nie lu dzi, bez żad nych uprze dzeń, w bez stron ny spo -
sób.

War tość ta pro mu je to le ran cję i uni ka nie nad uży wa nia
wła dzy. Opie ra się na zro zu mie niu po zy cji in spek cji pra cy
– wła dzy, któ rą dys po nu je i moż li wo ści wpły wa nia
na spo łe czeń stwo – sty mu lo wa nia lub ha mo wa nia pew -
nych zja wisk.

Bę dę oka zy wać zro zu mie nie i to le ran cję lu dziom i spra -
wom.

Będę szanować ludzi niezależnie od ich roli i statusu; nie
będę nadużywać władzy wobec nich.

Zobowiązanie inspekcji pracy:
Inspekcja pracy jest zobowiązana kreować procesy 
i praktyki wspierające kulturę szacunku dla innych, opartą
na równości i różnorodności.

WARTOŚĆ 4 OBIEKTYWIZM, NEUTRALNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ

OGÓLNA DEFINICJA:
Zachowanie, które cechuje bezstronność, obiektywizm i brak uprzedzeń.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Oso bi ste zo bo wią za nie:
Bę dę oka zy wać spo łe czeń stwu i ko le gom uprzej mość
i sza cu nek, nie uchy bia jąc god no ści osób, z któ ry mi
mam stycz ność oraz uwzględ nia jąc ich war to ści kul tu ro -
we i wie rze nia re li gij ne.

War tość ta mó wi o spo so bie trak to wa nia lu dzi i oka zy wa -
niu im sza cun ku w trak cie udzie la nia po rad, po dej mo wa -
nia de cy zji i re ali za cji in nych za dań.

Bę dę uczci wie i spra wie dli wie trak to wać in nych lu dzi. Bę -
dę pro mo wać rów ność i wy ko rzy sty wać róż no rod ność
za rów no w mo jej pra cy, jak i w spo łe czeń stwie.

Zo bo wią za nie in spek cji pra cy:
In spek cja pra cy jest zo bo wią za na wdra żać sys tem, któ ry
pro mu je i wspie ra pra cow ni ków w wy ko ny wa niu za dań
we dług za sad okre ślo nych w tej war to ści.

WARTOŚĆ 5 ZAANGAŻOWANIE I OTWARTOŚĆ

OGÓLNA DEFINICJA:
Zaangażowanie na rzecz celów i wartości inspekcji pracy.
Skuteczne planowanie i terminowe podejmowanie działań.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Osobiste zobowiązanie:
Bę dę prze strze gać po wyż szych za sad i da wać przy kład
przy wy ko ny wa niu mo je go za wo du oraz za dań i czyn no -
ści, za któ re od po wia dam.

War tość ta cha rak te ry zu je za an ga żo wa nie, sto so wa nie
za sad, wy trwa łość i wia rę w ro lę, ja ką ma ją do ode gra nia
in spek to rzy pod czas osią ga nia war to ści i ich roz wi ja nia.

Będę wy trwa le wy ko ny wać wszel kie swo je za da nia
do cza su prak tycz nie jak naj lep sze go osią gnię cia ce lów
i bę dę dą żyć do pod trzy my wa nia za sad wy ni ka ją cych
z pra wa pra cy.

Będę odpowiadać na zróżnicowane potrzeby
społeczności w sposób terminowy i otwarty.
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Zobowiązanie inspekcji pracy:
In spek cja pra cy jest zo bo wią za na pro wa dzić stra te gicz ne
pla no wa nie okre śla ją ce wy mier ne wy ni ki klu czo wych za -
dań i dzia łań.

WARTOŚĆ 6 ZGODNOŚĆ MIĘDZY POSTĘPOWANIEM W ŻYCIU ZAWODOWYM I PRYWATNYM

OGÓLNA DEFINICJA:
Wspomniana zgodność oznacza, że niniejsze zasady są stosowane zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

STANDARDY POSTĘPOWANIA OPIS WARTOŚCI

Oso bi ste zo bo wią za nie:
Nie bę dę po dej mo wać żad ne go in ne go za trud nie nia lub
przyj mo wać wy na gro dze nia bez wcze śniej szej zgo dy.

Wartość ta promuje właściwe wykorzystanie pozycji
zawodowej dla dobra publicznego w przypadku konfliktu
interesów osobistych i zawodowych.

Nie bę dę ce lo wo prze ka zy wać lub wy ko rzy sty wać in for -
ma cji uzy ska nych w trak cie wy ko ny wa nia pra cy za wo do -
wej, dla pry wat ne go zy sku lub in nych ko rzy ści.

Podczas wykonywania dowolnego zadania, za wartość
nadrzędną będę uznawać interes publiczny.

Nie będę angażować się w żadną działalność lub relacje,
które stwarzałyby konflikt lub dawały wrażenie istnienia
konfliktu z moimi obowiązkami służbowymi.

Bę dę za cho wy wać się w spo sób nie dys kre dy tu ją cy mo -
je go urzę du lub mnie, utrzy mu jąc w ten spo sób za słu gu -
ją cą na sza cu nek po zy cję w spo łe czeń stwie, w któ rym
ży ję i pra cu ję. Mo je za cho wa nie oso bi ste mu si być po za
wszel ką kry ty ką.

Zo bo wią za nie in spek cji pra cy:
In spek cja pra cy stwo rzy wa run ki za trud nie nia uzna ją ce
war tość po szcze gól nych pra cow ni ków, bę dzie za chę cać
ich do od po wied nie go za cho wa nia oraz pro mo wać
otwar tość i przej rzy stość w śro do wi sku.

4. Proces rozpatrywania skarg
Aby za pew nić sto so wa nie za sad ni niej sze go ko dek su,

każ da in spek cja pra cy mu si opra co wać i wdro żyć przej rzy -
sty pro ces roz pa try wa nia skarg.

Skar gi mo gą po cho dzić z róż nych źró deł, ta kich jak: ko -
le dzy, pra co daw cy, związ ki za wo do we, pra cow ni cy lub oso -
by trze cie. 

Pro ces roz pa try wa nia skarg mu si uwzględ niać sze ro ką
re pre zen ta cję, w tym udział osób spo za in spek cji, aby za -

pew nić przej rzy stość i od po wie dzial ność, a osta tecz nie wia -
ry god ność i sza cu nek urzę du.

Wy nik pro ce su roz pa try wa nia skarg mu si pod le gać za sa -
dom jaw no ści pu blicz nej i wni kli wo ści. Umoż li wia to za ra -
dze nie sy tu acji bę dą cej przed mio tem skar gi; a w przy pad -
ku skar gi sta no wią cej szy ka no wa nie – re ha bi li ta cję stron.
Pu blicz ne do ku men to wa nie za pew nia, że sa me skar gi nie
stwo rzą oko licz no ści dla re ali za cji złych in ten cji (ta kich jak
znie sła wie nie lub po mó wie nie) al bo do ko rup cji.

5. Kroki służące wdrażaniu kodeksu
W ce lu sku tecz ne go wdra ża nia ko dek su ko niecz ne jest

opra co wa nie me cha ni zmów do mo ni to ro wa nia, prze glą du
i oce ny. Na stę pu ją ce kro ki zo sta ły po da ne ja ko prze wod nik
do wdra ża nia ko dek su:

1. Do sto so wa nie ko dek su – przy go to wa nie w for mie od -
po wied niej w da nym kra ju.

2. Przy ję cie ko dek su.
3. Pu bli ka cja ko dek su.



4. Roz po wszech nie nie in for ma cji na te mat przy ję cia ko -
dek su – wśród wszyst kich pra cow ni ków in spek cji pra cy
i w spo łe czeń stwie.

5. Prze szko le nie wszyst kich pra cow ni ków in spek cji pra cy.
6. Zo bo wią za nie ze stro ny wszyst kich pra cow ni ków in -

spek cji pra cy. Je go for ma mo że być róż na w po szcze gól -
nych kra jach. Na przy kład, mo że to obej mo wać pod pi sa -
nie przy rze cze nia lub zło że nie przy się gi przez po szcze -
gól nych pra cow ni ków in spek cji pra cy, al bo ko deks mo że

stać się in te gral ną czę ścią umo wy o pra cę każ de go pra -
cow ni ka itd.

7. Wy ma ga ne bę dzie przy go to wa nie do ku men ta cji po moc -
ni czej do ko dek su, ta kiej jak np. kar ta świad cze nia usług
klien tom oraz we wnętrz na po li ty ka, pro ce du ry i wy tycz ne.

8. Re ali zu jąc mo del cią głe go do sko na le nia oraz uzna jąc
dy na micz ny cha rak ter ko dek su, na le ży za pew nić do ko ny wa -
nie okre so wej re wi zji ko dek su, ko rzy sta jąc z trój stron ne go
dia lo gu spo łecz ne go.
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6. Model etycznego podejmowania decyzji
Ni niej szy ko deks przed sta wia w za ry sie, co po wyż sze

war to ści ozna cza ją dla każ de go in spek to ra i je go pra cy oraz
przed sta wia im „Mo del etycz ne go po dej mo wa nia de cy zji”.
Przed sta wio ny mo del ma po móc in spek to rom w sto so wa -
niu tych za sad w prak ty ce.

Po niż szy mo del ma być prze wod ni kiem w etycz nym po -
dej mo wa niu de cy zji. Prze wod nik do po dej mo wa nia de cy zji
mo że po móc okre ślić wła ści wy spo sób dzia ła nia w sy tu acji,
kie dy in spek tor sta je przed dy le ma tem mo ral nym.

1 ZDE FI NIUJ PRO BLEM
● Z ja kie go po wo du da na sy tu acja jest trud na?
● Czy do ty czy ona ca ło ści, czy ja kiejś czę ści po li ty ki rzą -

du lub par la men tu?
● Kto jesz cze jest w nią włą czo ny? Czy roz wa żo no punk -

ty wi dze nia tych osób i czy ma ją one zna cze nie?
● Ja ki wpływ mia ło by Two je za cho wa nie na te oso by?

2 OKREŚL POD STA WO WE ZA SA DY
● Czy Two je oso bi ste ide ały są, al bo wy da ją się, sprzecz -

ne z in te re sem pu blicz nym?
● Roz waż swo je obo wiąz ki, ja kie masz ja ko pra cow nik

urzę du pań stwo we go.
● Szu kaj po rad w Ko dek sie ety ki za wo do wej, któ ry okre -

śla wy mo gi za cho wy wa nia się w okre ślo ny spo sób.
● Ustal wszel kie im pli ka cje praw ne, ja kie mo gą wy ni kać

z nie etycz ne go lub nie rze tel ne go wy ko ny wa nia pra cy lub
dzia ła nia.

Je że li nie je steś pe wien, po szu kaj po ra dy przed pod -
ję ciem dzia ła nia.

3 USTAL I ROZ WAŻ IN NE MOŻ LI WO ŚCI
● Ustal, ja kie bę dzie od dzia ły wa nie każ dej z moż li wo ści

na róż ne za in te re so wa ne stro ny, Two ją ro dzi nę, ko le gów
i Cie bie sa me go.

● Ustal, ja kie są im pli ka cje praw ne oraz ja kie są od po -
wied nie za sa dy Ko dek su ety ki za wo do wej.

● W przy pad ku de cy zji mo gą cych mieć znacz ne od dzia -
ły wa nie, al bo je śli na dal nie masz pew no ści w spra wie pre -
fe ro wa ne go dzia ła nia, uzy skaj do dat ko wo opi nię od nie za -
leż nej oso by, któ rej ufasz.

● W ra zie ko niecz no ści, po proś o opi nię swo je go kie row -
ni ka al bo in ne or ga ny.

4 SA MO OCE NA
Za daj so bie na stę pu ją ce py ta nia:
● Co Two ja ro dzi na, ko le dzy, prze ło że ni lub wła dze

na wyż szym szcze blu (np. par la ment, mi ni stro wie itd.) po -
wie dzie li by, gdy by Two je dzia ła nia zo sta ły opi sa ne
na pierw szej stro nie w pra sie?

● Jak Two ja de cy zja bę dzie po strze ga na przez przy szłe
po ko le nia?

● Co byś zro bił, gdy by to zda rze nie do ty czy ło Cie bie?

5 WY BIERZ TRYB PO STĘ PO WA NIA
● Wy bra ne przez Cie bie dzia ła nie mu si mie ścić się

w gra ni cach okre ślo nych pra wem, po li ty ką i wy tycz ny mi
obo wią zu ją cy mi za rów no Twój urząd, jak i ca ły rząd lub par -
la ment, któ ry da je in spek cji wła dzę.

● Two je za cho wa nie mu si od zwier cie dlać Ko deks ety ki
za wo do wej.

● Mu sisz umieć uza sad nić swo je dzia ła nie wo bec każ de go.
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Słownik
Zachowanie Sposób, w jaki osoba się zachowuje lub postępuje wobec innych ludzi; wpływ na

ludzkie zachowania wywierają: kultura, nastawienie, emocje, wartości, etyka i/lub
władza.

Postępowanie Osobiste zachowanie.

Etyka Filozofia moralna zajmująca się wartościami związanymi z ludzkim postępowaniem, z
kilku punktów widzenia: czy pewne działania są dobre czy złe, czy motywy są dobre
czy złe oraz ostatecznego celu takich działań.

MSIP Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji Pracy – globalna organizacja zrzeszająca
inspekcje pracy.

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy – trójstronna agenda Organizacji Narodów
Zjednoczonych, skupiająca przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników z jej
państw członkowskich we wspólnych działaniach promujących na całym świecie
godziwą pracę.

Inspektor Każdy pracownik służby cywilnej lub inny urzędnik państwowy odpowiedzialny za
kontrolowanie wszelkich aspektów warunków pracy i posiadający stosowne
upoważnienie do przeprowadzania kontroli w imieniu administracji ds. pracy, wydane
przez właściwe władze (np. rząd lub parlament).

Etyczne działanie Przestrzeganie zasad moralnych i etycznych, wykorzystywanych do podejmowania
decyzji opartych na prawdzie i uczciwości.

Inspektorat pracy Instytucja odpowiedzialna za administrację i/lub egzekwowanie działań inspekcji pracy.

Zainteresowana strona Każda strona zainteresowana lub mająca powiązania z organizacją; może to
obejmować rząd, pracodawców, pracowników, klientów, dostawców i społeczność.

Trójstronny Angażujący, włączający lub realizowany przez trzy strony, np. przez pracodawców,
pracowników, rząd/parlament i/lub ich stowarzyszenia.
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