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Szanowni Państwo!

W styczniu 1919 roku powstała w Polsce inspekcja pracy. W styczniu 2019 roku świętujemy setną 
rocznicę tego wydarzenia. Z radością i dumą przekazuję w Państwa ręce specjalny numer „Inspekto-
ra Pracy”, którym redakcja postanowiła uczcić sto lat istnienia polskiej inspekcji pracy. Przeszłość łą-

czy się w nim z przyszłością, a dys-
kusje o formalnej stronie inspekcyjnej 
działalności nie przysłaniają ludzi, in-
spektorów, którzy nie poddawali się 
przeciwnościom losu. Franciszek So-
kal, Halina Krahelska, Zuzanna Ćwi-
klińska, Roman Giedrojć… Długo by 
można wymieniać niezwykłych lu-
dzi związanych z inspekcją pracy. Je-
stem zaszczycony, że pracuję w urzę-
dzie, który miał w swych szeregach 
osoby odważne i nieustępliwe, wizjo-
nerów, dziesiątki lat temu dostrzega-

jących potrzebę walki o bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o prawo chroniące słabszych, 
o system dbający o wszystkich obywateli. 

Dziś jest dla nas oczywiste, że pracownik ma prawo do ośmiogodzinnego dnia pracy, do urlopu, 
płatnych nadgodzin, wynagrodzenia i opieki socjalnej. Pierwsze pokolenia inspektorów pracy musia-
ły dla nas wszystkich wytyczyć tę drogę, wywalczyć ją w umysłach pracodawców i w systemie prawa. 
Stoją za tym nie tylko inspekcyjne procedury, lecz także, a może przede wszystkim, inspekcyjni pra-
cownicy. Chciałbym z całą mocą podkreślić, że w moim odczuciu stulecie inspekcji pracy jest stule-
ciem działań jej pracowników na rzecz wszystkich polskich pracowników. Ludzie dla ludzi. Oto siła 
naszej stuletniej instytucji.

Miesięcznik „Inspektor Pracy” również świętuje w tym roku swój jubileusz. Jest tylko 10 lat młod-
szy od inspekcji pracy. Za 90-letnim istnieniem pisma również stoją ludzie. Redaktorzy, graficy, fo-
tografowie, a przede wszystkim autorzy, nasi inspekcyjni eksperci i specjaliści, którzy dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z czytelnikami. 

Wszystkim osobom związanym ze 100-letnią inspekcją pracy i z 90-letnim „Inspektorem Pracy” 
życzę wytrwałości, odpowiedzialności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdego dnia towa-
rzyszy Wam myśl, że robimy to dla tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Ludzie dla lu-
dzi. Pamiętajmy o tym.

główny inspektor pracy

Wszystkiego dobrego!
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DEKRET
tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy

Art.  1.  Inspekcja pracy nadzoruje należyte stosowanie przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzi-
nach pracy najemnej, zapewniając pracownikom korzyści, przyznane im przez obowiązujące socjalno-poli-
tyczne prawodawstwo.

Art.  2. Inspekcja pracy pozostaje pod zarządem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  3. Organami inspekcji pracy są:
1) główny inspektor pracy,
2) inspektorzy pracy (okręgowi i obwodowi),
3) kolegjalne organy inspekcji pracy (centralny i okręgowe).

Art.  4. Główny inspektor pracy wykonywa zwierzchni nadzór i kieruje czynnościami inspektorów pracy.

Art.  5.  Głównego inspektora i inspektorów pracy mianuje Najwyższa Władza na wniosek Ministra Pracy i Opieki  
Społecznej, odnośnie do fabryk wojskowych – w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.

Art.  6.  Na stanowiska inspektorów pracy mogą być mianowane osoby bez różnicy płci z wyższem, a przedewszyst-
kiem z wyższem technicznem wykształceniem i praktyką oraz należytą znajomością nauk społeczno-prawnych,  
hygjeny przemysłowej i stosunków robotniczych, po zdaniu egzaminów przed specjalną komisją przy Mini-
sterstwie Pracy i Opieki Społecznej. 

Art.  7.  Do pomocy inspektorom pracy Minister Pracy Opieki Społecznej mianować może, na wniosek głównego inspek-
tora pracy, podinspektorów pracy z pośród osób, posiadających dokładną znajomość stosunków robotniczych,  
po złożeniu przez nie egzaminu przed specjalną komisją przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  8.  Na stanowiska podinspektorów pracy do zadań specjalnych w zakresie hygjeny przemysłowej i zawodowej 
mogą być mianowane, trybem w art. 7 wskazanym, osoby z wykształceniem Iekarskiem po zdaniu egzami-
nu przed specjalną komisją przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  9.  Przy inspektorach pracy czynni są mężowie zaufania robotników, zatwierdzani jako asystenci przez Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej. Liczbę i zakres działania asystentów określi rozporządzenie Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej. 

Art. 10.  Okręgi i obwody działalności oraz siedzibę inspektorów pracy wyznacza Minister Pracy na wniosek głów-
nego inspektora pracy w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

Art. 11. Inspektorzy pracy:
  1)  nadzorują wykonanie przez przedsiębiorców i robotników przepisów, określających ich obowiązki i wza-

jemny stosunek;
  2)  wydają zarządzenia dla wprowadzenia w życie przepisów i postanowień, wydawanych przez Ministra Pra-

cy i Opieki Społecznej, i mają nadzór nad wykonaniem tych przepisów i postanowień;
  3)  rozpoznają i zatwierdzają cenniki, dotyczące opłat za mieszkanie fabryczne, kąpiele, jadalnie i  t.p., za arty-

kuły, sprzedawane w sklepach fabrycznych, tabele kar, regulaminy porządku wewnętrznego;
  4) zaświadczają tabele płacy robotniczej;
  5)  przedsiębiorą środki dla zapobiegania zatargom pomiędzy przedsiębiorcami a robotnikami, badając na 

miejscu wynikłe niezadowolenia i dążąc do polubownego załatwienia sporów;
  6) nadzorują wykonanie postanowień, dotyczących pracy i nauki szkolnej małoletnich robotników;
  7) dbają o umieszczanie małoletnich robotników w szkołach początkowych specjalnych;
  8)  ustalają protokularnie przekroczenia punktu 6-go artykułu niniejszego i przedstawiają protokuły odno-

śnym władzom sądowym;
  9) występują w sądzie w charakterze oskarżycieli w wypadkach, przewidzianych w p. 8-ym artykułu niniejszego;
10)  wszczynają postępowanie karne i w odnośnych wypadkach oskarżają wobec sądu winnych wykroczenia 

przeciwko przepisom, zawartym w §§ 42-113 i 570 ustawy o pracy w przemyśle;
11) nadzorują wykonanie przepisów o rozkładzie i długości dnia roboczego;
12) spełniają czynności, jakie na nich wkłada prawodawstwo o ubezpieczeniach społecznych;
13)  zbierają, sprawdzają i zestawiają statystyczne dane, dotyczące warunków pracy i płacy, bytu robotników 

oraz wzajemnych stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i robotnikami w zakładach pracy w ich okręgach;
14)  opinjują w sprawach wydawania pozwoleń na otwarcie lub przebudowanie zakładów przemysłowych, pod-

legających nadzorowi inspekcji pracy;
15)  badają z polecenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej warunki pracy i płacy we wszystkich dziedzinach pra-

cy najemnej w celu gromadzenia materjałów dla udoskonalenia i rozwoju prawodawstwa o ochronie pracy;
16)  z polecenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej spełniają wszelkie czynności w zakresie kompetencji Mini-

sterstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Art. 12.  Do czasu wprowadzenia kolegjalnych urzędów pracy inspektorom pracy przysługuje prawo wnioskowa-
nia kar, przewidzianych w §§ 211-214 ustawy o pracy w przemyśle. Postanowienia inspektorów w spra-
wach wymienionych nie mogą być zaskarżane, jeśli kara nie przewyższa 250 mk. polskich, i mają być skie-
rowywane wprost do władz administracyjnych, które egzekwują nałożone kary. O ile kary przewyższają 
sumę 250 mk. polskich, inspektor pracy przed skierowaniem wniosku do władz administracyjnych wi-
nien zawiadomić o nałożeniu kary osobę, karą tą dotkniętą, której przysługuje w ciągu miesiąca prawo  



odwołania się do głównego inspektora pracy. Główny inspektor pracy po rozważeniu skargi karę uchyla, 
zmienia lub zatwierdza, przesyłając wniosek władzom administracyjnym do wyegzekwowania.
Oznaczone w §§ 211-214 ustawy o pracy w przemyśle grzywny w rublach obliczają się w markach polskich 
według kursu urzędowego.

Art. 13.  Inspektorom pracy lub upoważnionym przez nich organom inspekcji pracy służy po wylegitymowaniu się 
urzędową legitymacją, wystawioną przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, prawo wstępu o każdej 
porze, zarówno w dzień jak i w nocy, do wszystkich oddziałów zakładów pracy, jak również przysługuje 
im prawo wstępu do wszelkich przeznaczonych dla robotników urządzeń fabrycznych (mieszkań, szpitali, 
schronisk, ochronek dla dzieci, przytułków dla niemowląt, szkół, zakładów kąpielowych i t.p.). W sprawach, 
wchodzących w zakres działalności organów inspekcji pracy, mogą informować się u przedsiębiorców lub 
ich zastępców i u wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, o ile możności jednak z pominięciem 
wszystkiego, co mogłoby przeszkadzać ruchowi przedsiębiorstwa. W celu wykonywania czynności, wymie-
nionych w p. 15-m artykułu 11, organom inspekcji pracy przysługuje prawo wstępu do przedsiębiorstw, nie-
objętych przez ustawę o pracy w przemyśle.

Art. 14.  Organy inspekcji pracy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, związanych z interesa-
mi i ruchem danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza zachować winny w ścisłej tajemnicy udzielone im poufnie 
wiadomości o urządzeniach technicznych, sposobach fabrykacji i innych właściwościach przedsiębiorstwa.

Art. 15. Szczegółowe przepisy:
1) dotyczące czynności inspektorów pracy,
2) dotyczące czynności podinspektorów pracy i asystentów inspektorów pracy,
3) dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów administracji ogólnej,
4) dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów służby zdrowia,
5)  dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów Ministerstwa Przemysłu i Handlu,  

– wydaje Minister pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwemi Ministerstwami.

Art.16.  Do czasu utworzenia organów kolegjalnych do spraw ochrony pracy prawa i kompetencje, o ile nie zostały przez  
powyższe artykuły zmienione, a przyznane w myśl ustawy o pracy w przemyśle:
1)  Ministerstwu Przemysłu i Handlu w zakresie ochrony pracy – przysługują Ministerstwu Pracy i Opie-

ki Społecznej,
2)  Głównemu Urzędowi do spraw fabrycznych i górniczych – przysługują komisji międzyministerjalnej pod 

przewodnictwem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej,
3)  gubernjalnym urzędom fabrycznym – przysługują inspektorom pracy, przyczem podział kompetencji tych 

urzędów między głównego inspektora pracy, a inspektorów pracy, o ile nie jest już przewidziany w powyż-
szych artykułach, określony zostanie na mocy instrukcji Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Art. 17.  Przepisy, dotyczące organów ochrony pracy i zawarte w art. 1-41 włącznie Zbioru Praw t. XI, cz. II, według wyda-
nia 1913 r., zastąpione zostają przez przepisy powyższe. Skład i kompetencje organów kolegialnych inspekcji pracy  
określi dekret specjalny.

Dane w Warszawie, dnia 3 stycznia 1919 r.
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Naczelnik Państwa: J. Piłsudski
Prezydent Ministrów: Moraczewski

Minister Pracy i Opieki Społecznej: B. Ziemięcki
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Franciszek Sokal 
– in memoriam
Setna rocznica istnienia polskiej inspekcji pracy 
to dobry moment, by przypomnieć jej historię; 
nie tylko wielkie przełomy w funkcjonowaniu 
urzędu, lecz także ludzi, którzy przyczynili się 
do jej powstania i prawidłowego działania. Na 
szczególną uwagę zasługuje pierwszy główny 
inspektor pracy Franciszek Sokal, ceniony polityk 
i dyplomata, człowiek, któremu inspekcja pracy 
zawdzięcza nowoczesność i profesjonalizm.

F 
ranciszek Sokal urodził się 18 grudnia 1881 r. we Lwo-
wie. Kształcił się w Warszawie, gdzie w 1904 r. ukończył 

Instytut Politechniczny jako inżynier technolog. Przez kolej-
ne lata pracował w przemyśle, równocześnie pogłębiając swo-
je zainteresowanie zabezpieczeniem społecznym robotników.

W drodze do inspekcji
Wybuch I wojny światowej w sierpniu 1914 r. przyniósł nadzie-
ję na powstanie państwa polskiego. Wobec odmiennych kon-
cepcji różnych środowisk niepodległościowych liczących na 
uzyskanie niezależności dla Polski u boku jednego z państw 
zaborczych, o powodzeniu jednej z nich miała zadecydować 
sytuacja na frontach wielkiej wojny. 

W wyniku wiosennej ofensywy austriacko-niemieckiej na 
froncie wschodnim 5 sierpnia 1915 r. oddziały niemieckie 
wkroczyły do Warszawy. Na podstawie umowy z 24 sierpnia 
państwa centralne dokonały podziału ziem dawnego Króle-
stwa Polskiego na dwa generał-gubernatorstwa: niemieckie 
ze stolicą w Warszawie i austro-węgierskie ze stolicą w Kiel-
cach, a od października 1915 r. w Lublinie. Władze okupacyj-
ne podjęły współpracę z lokalnymi polskimi komitetami oby-
watelskimi lub z organami municypalnymi powołanymi z ich 

nadania, które miały dość 
szerokie uprawnienia w sferze 
społecznej i gospodarczej. 

I właśnie w ramach komitetu obywatelskiego w Warsza-
wie w sierpniu 1915 r. powołano komisję pod kierownictwem 
prof. Ludwika Krzywickiego, której celem było utworzenie 
inspekcji fabrycznej. W efekcie jej prac do końca 1915 r. po-
wołano nowy urząd, a obszar Warszawy podzielono począt-
kowo na 3, a następnie na 6 okręgów inspekcyjnych1. W maju 
1916 r., po zarządzeniu przez władze okupacyjne wyborów do 
rady miasta Warszawy, komitet obywatelski wraz z działają-
cymi w jego ramach organami uległ likwidacji. Inspekcję fa-
bryczną włączono jednak do struktur miejskich, a w grudniu 
1916 r., po uprzednim wyborze przez kolegów2, Franciszek 
Sokal został mianowany głównym inspektorem fabrycznym. 
Jednocześnie w warszawskim magistracie utworzono Wydział 
IV do Spraw Przemysłu i Ochrony Pracy, którego sekcją sta-
ła się inspekcja fabryczna3.

Na początku listopada 1916 r. władze okupacyjne ogło-
siły istotne dla sprawy polskiej manifesty cesarskie zapowia-
dające utworzenie niezależnego państwa na ziemiach by-
łego Królestwa Polskiego, z Tymczasową Radą Stanu jako 
władzą wykonawczą. We wrześniu 1917 r. zastąpiła ją Rada  
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Polskimi przedstawi-
cielami w Komisji byli: początko-

wo Jan Żółtowski, a następnie Stanisław Patek. W jej pracach, 
w zastępstwie Patka, uczestniczył również Franciszek Sokal. 
Efektem pracy Komisji był projekt konwencji powołującej do 
życia stosowną organizację międzynarodową oraz wskazanie 
podstawowych „warunków (clauses) robotniczych”6, które mia-
ły zostać wprowadzone do traktatu pokojowego kończącego 
I wojnę światową. Ostatecznie stosowne regulacje umieszczo-
no w części XIII Traktatu Pokojowego: „Praca”, podpisane-
go 28 czerwca 1919 r. w Wersalu. Na tej podstawie powołano 
do życia Międzynarodową Organizację Pracy, której organa-
mi stały się: Ogólna Konferencja Przedstawicieli Członków 
oraz Międzynarodowe Biuro Pracy, pod zarządem Rady Ad-
ministracyjnej, z siedzibą w Genewie. 

Franciszek Sokal reprezentował Polskę na pierw-
szej Międzynarodowej Konferencji Pracy zorganizo-
wanej w październiku 1919 r. w Waszyngtonie oraz 
na większości kolejnych, które odbyły się w latach 
1922-1931 w Genewie.  Był też wieloletnim delega-
tem Polski do Rady Administracyjnej Międzynaro-
dowego Biura Pracy. 

W latach 1920-1924 Sokal wchodził w skład pol-
skiej delegacji do Ligii Narodów. Uczestniczył rów-
nież jako dyplomata w bilateralnych negocjacjach: 
polsko-niemieckich dotyczących Górnego Śląska 
i polsko-francuskich w sprawach emigracyjnych. 

W okresie od 17 listopada 1924 r. do 14 listopa-
da 1925 r. był ministrem pracy i polityki społecz-

nej w rządzie Władysława Grabskiego. 11 stycznia  
1926 r. został mianowany posłem nadzwyczajnym i mi-
nistrem pełnomocnym rządu RP przy Lidze Narodów. 
W kolejnych latach uczestniczył w wielu przedsięwzię-
ciach międzynarodowych, które ostatecznie zaowo-
cowały podpisaniem 27 sierpnia 1928 r. Paktu Brian-
da-Kellogga, ustanawiającego wyrzeczenie się wojny 
jako instrumentu polityki narodowej. 

Sokal prowadził też intensywną działalność spo-
łeczną. Był założycielem i członkiem zarządu Mię-
dzynarodowego Zrzeszenia Inspektorów Pracy. 
Działał w Polskim Towarzystwie Opieki Społecznej, 
Polskim Towarzystwie Badań Międzynarodowych 

oraz w organizacjach przyjaciół Ligi Narodów. Prywatnie żo-
naty z Marią z Wendów, z którego to małżeństwa miał syna7. 

Franciszek Sokal zmarł 31 marca 1932 r. w Bernie, po cięż-
kiej chorobie8. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-
augsburskim w Warszawie. Za zasługi odznaczono go Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Na rzecz ojczyzny
Fachowość i energia Franciszka Sokala sprawiły, że miał zna-
komitą opinię i w kraju, i za granicą. Z pewnością przyczynił 
się do powstania w II Rzeczypospolitej nowoczesnej inspekcji 
pracy. Jako szef Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w rzą-
dzie Grabskiego zasłynął z bezwzględnej walki o zwiększe-
nie budżetu podległego mu resortu. W literaturze dotyczącej  

Regencyjna, o znacznie rozszerzonych prerogatywach, co za-
owocowało powstaniem 7 grudnia 1917 r. rządu Jana Kucha-
rzewskiego. W ramach gabinetu utworzono Ministerstwo 
Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, w którego składzie działa-
ła od 28 stycznia 1918 r. Sekcja Ochrony Pracy pod kierownic-
twem Franciszka Sokala. To tutaj kontynuowano, zapoczątko-
wane jeszcze w 1917 r., prace nad organizacją i kompetencjami 
przyszłej polskiej inspekcji fabrycznej, rozpoczęto też kształ-
cenie jej kadr. 4 listopada 1918 r. Franciszka Sokala mianowa-
no kierownikiem Ministerstwa Ochrony Pracy w powołanym 
przez Radę Regencyjną prowizorium rządowym Władysława 
Wróblewskiego. Już dwa tygodnie później zastąpił je gabinet 
Jędrzeja Moraczewskiego, pierwszego premiera niepodległej 
Rzeczypospolitej.  

Na arenie międzynarodowej
Rozwój polskiej inspekcji pracy miał początkowo żywioło-
wy charakter, ale wkrótce uporządkowano go przepisami de-
kretu tymczasowego z dnia 3 stycznia 1919 r. o urządzeniu 

i działalności inspekcji pracy. Pierwszym głównym inspekto-
rem pracy został Franciszek Sokal. 

Utworzenie niepodległego państwa polskiego zaowocowało 
nie tylko dynamicznym rozwojem jego struktur, ale i powsta-
niem nowego podmiotu prawa międzynarodowego. Młode 
państwo, w dobie zbrojnej walki o granice, musiało skutecz-
nie zadbać o ochronę swoich interesów na arenie międzyna-
rodowej, w tym przede wszystkim na rozpoczętej 18 stycznia 
1919 r. konferencji pokojowej w Paryżu. Franciszek Sokal pod 
koniec stycznia 1919 r. wyjechał do Paryża, aby wziąć aktyw-
ny udział w konferencji oraz w negocjacjach z Francją, doty-
czących konwencji o emigracji i opiece społecznej4.

Najwyższa Rada Sprzymierzonych 25 stycznia 1919 r. po-
wołała do życia Komisję Międzynarodowego Ustawodawstwa 
Pracy, której celem stało się „przeprowadzenie ankiety warun-
ków zatrudnienia pracowników z punktu widzenia międzyna-
rodowego”, miała też „zaprojektować formę instytucji stałej, 
któraby wspomnianą ankietę i badania nadal prowadziła we 
współdziałaniu z Ligą Narodów i pod jej kierownictwem”5. 

XXXIX sesja Rady 
Ligi Narodów 
w Genewie. 
Przedstawiciele  
polskiej delegacji.  
Franciszek Sokal 
siedzi pierwszy z lewej; 
ze zbiorów NAC.
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stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego moż-
na znaleźć liczne ślady jego działalności w Lidzie Narodów 
oraz w ramach bilateralnych relacji Polski z Francją, Niemca-
mi, Związkiem Sowieckim czy Japonią. Warto w szczególności 
zwrócić uwagę na jego skuteczną postawę w czasie prac Komi-
sji Przygotowawczej Ligi Narodów, która w maju 1926 r. rozpo-
częła przygotowania do światowej konferencji rozbrojeniowej. 
W związku z tym, że Związek Sowiecki uchylił się od udziału 
w pracach komisji, a tym samym jego uczestnictwo w świato-
wym systemie rozbrojenia stanęło pod znakiem zapytania, So-
kal skutecznie zgłosił do projektu konwencji rozbrojeniowej po-
stanowienia dające sąsiadom ZSRR, w tym i Polsce, możliwość 
zawieszenia stosowania jej postanowień w razie braku wzajem-
ności ze strony wschodniego sąsiada9.  We wrześniu 1927 r., 
z inicjatywy Sokala jako przedstawiciela Polski, Liga Narodów 
przyjęła rezolucję o zakazie prowadzenia wojen10. 

Sokalowi i całej polskiej dyplomacji przyszło działać w ra-
mach nieskutecznego systemu bezpieczeństwa światowego, 
zbudowanego w Wersalu wokół Ligi Narodów, co w efekcie 
zaowocowało kolejnym globalnym konfliktem. Słusznie pisał 
potem Józef Beck, szef polskiego MSZ w latach 1932-1939: 
„Wada uznana instytucji genewskiej – to brak egzekutywy, brak 
przewidzianych z góry skutecznych środków i sposobów, któ-
re by miały zapewnić wykonanie genewskich werdyktów”11. 
Nie zmienia to faktu, że Franciszek Sokal robił, co w jego 
mocy, by zapewnić Polsce i Polakom większe bezpieczeństwo.

starszy inspektor pracy – specjalista Wojciech Zalewski 
OIP Kielce

Przypisy:
  1.  T. Kozłowski, Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3375, Prawo CCCXIII,  

Wrocław 2011, s. 86-87.
  2. M. Kirstowa, H. Krahelska, S. Wolski, Ze wspomnień inspektora pracy, t. I, Warszawa 1936;  za portalem www.lewicowo.pl.
  3. T. Kozłowski, Inspekcja pracy…, op. cit., s. 88.
  4. Biogram Franciszka Sokala w Internetowym Polskim Słowniku Biograficznym; ipsb.nina.gov.pl. 
  5.  F. Sokal, Komisja Pracy konferencji pokojowej w Paryżu 1919 r. – Sprawozdanie Delegata Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wydane nakładem 

MPiPS, Warszawa 1920, s. 19.
  6. F. Sokal, Komisja Pracy…, op. cit., s. 35.
  7. Biogram Franciszka Sokala, ipsb.nina.gov.pl.
  8. Nekrologi Franciszka Sokala, „Kurjer Warszawski” z dnia 1 kwietnia 1932 r., nr 90, s. 9. 
  9. W. Materski, Tarcza Europy – stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 207-208.
10. Biogram Franciszka Sokala, ipsb.nina.gov.pl.
11. J. Beck, Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926-1939, Wydawnictwo WINGERT, Warszawa – Kraków 2015, s. 277-279. 

Franciszek Sokal przewodniczy XV sesji Międzynarodowego Biura 
Pracy w Genewie; ze zbiorów NAC.
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P 
rzy stosowaniu ustawy o czasie pracy w przemyśle i han-
dlu, wydanej w grudniu 1919 r. zjawiły się ujemne skutki, 

wynikające z ograniczenia roli Inspekcji Pracy tylko do nadzoru.
Dążąc do ustalenia 46 godzinnego tygodnia pracy, ustawa 

wypełniała wielkie zadanie zabezpieczenia robotników przed 
zmuszaniem do nadmiernej pracy. Ale jednocześnie ustawa 
wprowadziła wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 50% 
i 100%, pobudzając przez to robotnika do szukania okazji, aby 
te godziny nadliczbowe były, i do ukrywania tych godzin w po-
rozumieniu z fabrykantem, jeżeli nie było legalnego pozwole-
nia na godziny nadliczbowe, co często się zdarzało z powodu 
utrudnień w udzielaniu pozwoleń i długiej procedury.

Jednym z pierwszych zagadnień, jakie powstało po wy-
daniu tej ustawy, była sprawa, kto ma pilnować wykonania 
jej przepisów.

Ustawodawca nie włożył wcale na Inspekcję Pracy jakiego-
kolwiek obowiązku dopilnowania tej ustawy, być może rozu-
miejąc komplikacje, jakie może stworzyć dla Inspekcji Pracy 
taki nadzór. A nawet ma się wrażenie, że celowo wyłączył In-
spektorat Pracy z zakresu tej ustawy: odsunął od niego nie tyl-
ko decyzję w wypadkach konieczności przedłużenia pracy, ale 
nawet nie włożył na Inspekcję Pracy obowiązku opinjowania 
przy udzielaniu pozwoleń, a już zupełnie wyraźnie karanie za 
przekroczenie oddał sądom.

Właściwa droga  
Inspekcji Pracy

Dyskusje o tym, jak powinna wyglądać inspekcja pracy, jakie należy wprowadzać 
zmiany i w jakim kierunku podążać, by jak najlepiej realizować misję ochrony prawa  
do bezpiecznej pracy, towarzyszą inspektorom pracy od początku istnienia urzędu.  
86 lat temu, zaledwie kilkanaście lat po ogłoszeniu dekretu o urządzeniu i działalności 
inspekcji pracy, w „Inspektorze Pracy” ukazał się tekst, w którym odważnie 
sformułowano wnioski dotyczące funkcjonowania naszej instytucji. Publikujemy 
go w numerze jubileuszowym z przekonaniem, że i dziś może być ważnym głosem 
w dyskusji na temat priorytetów inspekcji pracy.
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Inspekcji Pracy ustawodawca przekazał tylko przyjmowa-
nie zawiadomień jedynie w sprawach doraźnych, w wypadkach 
żywiołowych, w handlu przy inwentaryzacji i wypadkach po-
trzeby pracy w niedzielę i święta. Tylko przyjmowanie zawia-
domień – nie decyzję.

Całą odpowiedzialność za 8-o godzinny dzień pracy włożył 
na Ministerstwo Pracy, rozumując, że ta delikatna ustawa, mo-
gąca wywołać wiele życiowych komplikacji, nie powinna ob-
ciążać Inspekcji Pracy.

Ministerstwo powinno było powołać do pilnowania i opin-
jowania tej ustawy urzędy pośrednictwa pracy i policję. Stwo-
rzyłoby się wtedy większy kontakt urzędów pośrednictwa pracy 
z warsztatami pracy i właśnie w kierunku najwięcej związanym 
z pośrednictwem pracy, bowiem sama ustawa miała ten utyli-
tarny charakter dostarczenia jak najwięcej miejsc bezrobotnym.

Tymczasem Ministerstwo, opierając się na dekrecie o Inspek-
cji Pracy, który określił dla Inspekcji Pracy jako główne zada-
nie nadzór, zepchnęło ciężar nadzoru nad wykonaniem ustawy 
z 18 grudnia 1919 r. na barki inspektorów pracy.

Nałożono na inspektorów pracy obowiązek wyszukiwania 
przekroczeń dokonywanych wspólnie przez robotnika i fabry-
kanta i ukrywanych przed inspektorem pracy, nałożono obo-
wiązek przełamania tej zmowy przedsiębiorcy i robotnika, nie 
tykając samego robotnika, nałożono obowiązek przekraczają-
cy siły Inspekcji Pracy.

Ale nie tylko Inspekcje Pracy, bowiem i Związki Zawodo-
we nie mogły ukrócić pracy w godzinach nadliczbowych. Lecz 
Związki Zawodowe szybko zorjentowały się w sytuacji i nie 
mogąc zwalczyć zachęty istniejącej w samem prawie do łama-
nia tegoż prawa, wymyśliły dowcipną obronę, podniosły wielki 
krzyk o bezczynności Inspekcji Pracy, która to niby widzi łama-
nie ustawy, ale nie jest dość energiczna, aby zło zwalczyć, a prze-
cież od czegoż ona jest – Inspekcja Pracy, jak nie od nadzoru.

Inspektorzy pracy starali się obronić i stwierdzić swoją ener-
gię, zaczęli wszelkiemi sposobami poszukiwać przekroczeń 8-o 
godzinnego dnia pracy. Wizytacje wieczorowe, przeglądanie list 
płacy, wyciąganie na słówka robotników nie dawały jednak rezul-
tatów, nie można było zanotować przekroczenia ustawy o czasie 
pracy, póki fabrykant i robotnik byli w zmowie przeciw prawu.

Do Inspekcji Pracy dochodziła wiadomość o tych przekro-
czeniach wtedy, gdy wymówiono pracę robotnikowi, nie pła-
cąc mu za godziny nadliczbowe.

Poszkodowany upominał się w Inspekcji Pracy, uzbrojony 
jeszcze do tej akcji w poparcie Związku Zawodowego, zapła-
ty za godziny nadliczbowe, żądając kary na fabrykanta z tytu-
łu naruszenia ustawy.

I wtedy położenie inspektora pracy stawało się mocno 
drażliwe. Robotnik i fabrykant przez pewien okres czasu 
wspólnie łamali prawo, a inspektor pracy ma jednej ze stron 
– robotnikowi, przez wyciąganie dlań wynagrodzenia, po-
magać do łamania prawa i zachęcać do takiego postępowa-
nia na przyszłość?

Inspektorzy pracy starali się wydostać z takiego poło-
żenia, przerzucając decyzję kar na sądy, ograniczając się 
do spisania protokułu. Sądy nie nakładały uciążliwych kar 
za te przekroczenia. Wtedy Związki Zawodowe podniosły 
znowu wielki krzyk: „najważniejsza ustawa ochronna” nie 
jest szanowana, inspektorzy pracy są bezsilni, trzeba dać im 
możność sądzenia, zostawiając dla sądów pracy rolę insty-
tucji odwoławczej.

Ministerstwo Pracy przychyliło się do głosu Związków 
Zawodowych. Zaznaczam, że pod tym względem wszystkie 
Związki Zawodowe bez różnicy politycznych kierunków za-
jęły jednakowe stanowisko, zapominając o tem, że rola in-
spektora pracy wymaga, aby on był życzliwym doradcą i fa-
brykanta i robotnika, a połączenie w jednym ręku doradcy, 
urzędnika i sędziego narazi Inspekcję Pracy na wahania tak 
silne, że nie znajdzie się wśród nich pozycji realnej, stałej dla 
inspektora pracy. Przytem stanowczo zapadnie w otchłań 
niepamięci rola życzliwego doradcy.

A przecież tylko taki stosunek do jednych i drugich wal-
czących ze sobą stron, który można porównać do działalno-
ści Czerwonego Krzyża w czasie wojny, pozwoli inspektoro-
wi głęboko wejrzeć w stosunki panujące między właścicielem 
fabryki a robotnikiem, pozwoli zbadać istotę rozwoju polskie-
go przemysłu, ochronić warunki pracy, stworzyć metody wal-
ki z niebezpieczeństwem przy pracy, a nawet pozwoli na inter-
wencję przed wyzyskiem.

Wreszcie została wręczona Inspekcji Pracy możność jedno-
cześnie śledzenia i karania, i to karami bardzo wysokiemi od 
200 do 3000 złotych.

Inspektorzy gorliwie, może nawet zbyt gorliwie, zabrali się 
do wyszukiwania winnych przekraczających ośmiogodzinny 
dzień pracy.

Zaangażowano do tego nie tylko wszystkich urzędników 
inspekcji, lecz przez pewien czas nawet użyczyły swych najlep-
szych urzędników Komisarjaty Rządu i Starostwa. Związki Za-
wodowe nie omieszkały sporządzić ogromne listy przestępców.

Zaczęły się sprawy karno-administracyjne, prawie że zaab-
sorbowały całkowicie czas inspektorom pracy, zamęczyły do-
słownie cały personel pomocniczy nawałem wezwań, spraw-
dzań, orzeczeń, przesyłania odpisów przy apelacji i t.p.

I po roku olbrzymiej po prostu pracy rezultaty są tak nikłe, 
że z radością została przyjęta decyzja o amnestji, oswabadzają-
ca Inspekcję Pracy od ciężaru ponad siły.

Lecz jednocześnie pękł pomost między inspektorem pracy 
a fabrykantem, lecz również nie wzmocnił się między robotni-
kiem a inspektorem. 

Sama Inspekcja zyskała markę nieudolności, a co najważniej-
sze inspektor pracy został pogromcą, lecz nie doradcą.

Że Inspekcja Pracy jest pozbawiona zaufania obu stron, 
świadczy o tem fakt wysuwania się rozjemstwa z rąk inspekto-
rów pracy obwodowych i przesuwania się do inspektorów okrę-
gowych, wreszcie do rozpatrywań spraw obwodowych przez 
samo Ministerstwo włącznie aż do arbitrażów.

Wreszcie zapanowało całkowicie mniemanie, że Inspek-
cja Pracy nie może uporać się z jednym zagadnieniem – cza-
su pracy, więc nie zdoła się nawet zorjentować w zagadnie-
niach ekonomicznych.

Drugim świadczącym o nieufności w stosunku do Inspek-
cji Pracy jest fakt niemożności zorganizowania walki z wypad-
kami przy pracy przez inspektora pracy, jak to mogliśmy za-
uważyć, obserwując wysiłki w tym kierunku rozpoczynane nie 
przez jednego inspektora.

„Nie mogę wspólnie pracować z inspektorem pracy” myśli 
sobie fabrykant, „i zapraszać go do mej fabryki, bo on uzbrojo-
ny w kary od 200 do 3000 złotych, zacznie zaglądać mi do tego 
tajnika mej produkcji, szczególnie w czasach kryzysowych, do 
ośmiogodzinnego dnia pracy”.

Wizyta inspektora jest to zło konieczne, 
które spada jak dopust boży, wzbudza obawy, 
a nie chęć oddania się w opiekę. I co gorsza jest 
to przekonanie i fabrykantów i robotników.

Taki jest rezultat dekretu o Inspekcji Pra-
cy z 1919 roku, który narzucił Inspekcji Pra-
cy rolę nadzoru i ustawy o 8 godzinnem dniu 
pracy, wskutek której narzucono Inspekcji Pra-
cy śledzenie i sądzenie przekroczeń tej ustawy.

Najlepsza i najpopularniejsza inspekcja pra-
cy angielska uchroniła się od takiego położe-
nia, w jakie wpadła polska inspekcja. Tam in-
spektor pracy sam nie nakłada żadnych kar, 
ani nie przeprowadza przymusowego postępo-
wania karnego, nie występuje jako oskarżyciel 
publiczny. O swych spostrzeżeniach w fabry-
kach zawiadamia odpowiednie urzędy, które 
mogą powołać inspektora tylko w roli świad-
ka, o ile uznają za stosowne uznać przekrocze-

nie za nadające się do kary. Nawet zalecenia i nakazy inspekto-
ra angielskiego zaskarżone mogą być do sądu, o ile fabrykant 
uzna to dla siebie za dogodne.

Na terenie polskiej Inspekcji walczyły ze sobą długo dwa 
kierunki poglądów na rolę Inspekcji Pracy: angielski, scharak-
teryzowany powyżej i austryjacki, nakładający nadzór, doszu-
kiwanie przekroczeń, stawiający za cel walkę i z fabrykantem 
i z robotnikiem.

Zwyciężył dziś kierunek austryjacki. Zwyciężył wbrew opinji 
inspektorów pracy, jako kierunek narzucony z góry, pomimo wy-
raźnej tendencji inspektorów, wyrażonej w 1925-26 roku w dą-
żeniu do odciążenia Inspekcji Pracy przez Sądy Pracy.

Rozporządzenie z 22 marca 1928 r. o sądach pracy zosta-
ło przywitane przez inspektorów z westchnieniem ulgi, że naj-
bardziej niewdzięczna i ciężka praca zostaje zdjęta z inspekto-
rów, że będą mogli się oddać więcej pożytecznym z ich punktu 
widzenia sprawom.

To co mówiono o ustawie o czasie pracy, ma zastosowanie 
do wszystkich ustaw i rozporządzeń, wydanych w tym czasie. 
Ani ustawa o urlopach, ani ustawa o pracy kobiet i młodocia-
nych, ani ustawa o bezpieczeństwie pracy nie nakłada na inspek-
tora pracy obowiązku wyszukiwania wykroczeń.

Musimy więc dążyć do pozyskania charakteru angielskiej In-
spekcji Pracy, zaprzestania tropienia przekroczeń. Należy przy-
wrócić Inspekcji Pracy charakter doradcy, opiekującego się i ro-
botnikiem i fabrykantem.

P. Podgórski („Inspektor Pracy” 1932, nr 3)
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H 
alina Krahelska na bazie swoich inspektorskich do-
świadczeń stawiała trafne diagnozy na temat ówcze-

snego stanu ochrony pracy, dostrzegała przyczyny hamujące 
postęp w tej dziedzinie, a także formułowała nowe kierunki 
rozwoju ochrony pracy, które później znalazły swoje potwier-
dzenie w regulacjach prawnych.

Zauważała, że ważną kwestią jest nie tylko rozbudowa ist-
niejącego ustawodawstwa pracy, lecz także jego należyte wy-

Halina Krahelska 
o ochronie pracy

W ramach obchodów 100-lecia inspekcji 
pracy warto wspomnieć niezwykłą 

inspektorkę pracy Halinę Krahelską, 
której poglądy znacznie wyprzedzały 

epokę i do dziś pozostały aktualne. 

dowisku pracy”2. W podobnym duchu rada wypowiedziała się 
w sprawie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 
2019, stwierdzając, że „realizacja dotychczasowych i kolejnych 
zadań wymaga wzmocnienia kadrowego Państwowej Inspek-
cji Pracy. Tę sprawę rada traktuje ze szczególną troską i uzna-
je za priorytetową. Planowany wzrost funduszu wynagrodzeń 
i w konsekwencji uatrakcyjnienie wynagrodzeń może przyczy-
nić się do pozyskiwania przez inspekcję pracy wysoko kwalifi-
kowanej kadry inżynieryjnej i prawnej, co jest wyzwaniem wo-
bec pojawiających się współcześnie wyzwań i zagrożeń w sferze 
ochrony pracy”3. Oznacza to, że mimo upływu 90 lat zasygna-
lizowane przez Halinę Krahelską problemy w tym zakresie po-
zostają w zasadzie na podobnym poziomie. 

Opieka nad słabszymi
Wyrazem troski Haliny Krahelskiej o przyszłość inspekcji 
pracy były spisane przez nią odręcznie na początku 1945 r. 
podczas pobytu w obozie w Ravensbrück „Wytyczne w spra-
wie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po  
II-ej Wojnie Światowej”. Skupiła się w nich na zagadnieniach 
ochrony zdrowia kobiet i młodocianych, co było przedmio-
tem jej szczególnego zainteresowania podczas pracy w inspek-
cji od 1919 r. W wytycznych zawarła cenne uwagi dotyczące 
organizacji i zakresu działania urzędu w odrodzonej ojczyź-
nie. Była zwolenniczką posiadania wewnątrz inspekcji pracy 
aparatu kobiet inspektorek do ochrony pracy kobiet i młodo-
cianych. Uważała, że „należy rozbudować kobiecą inspekcję 
pracy tak, żeby inspektorka do tych 
spraw znajdowała się w każdym ob-
wodzie, w bardzo zaś uprzemysło-
wionych i zatrudniających masowo 
kobiety, do życzenia byłoby mieć po 
dwie inspektorki”. Według niej „rzecz 
najważniejsza do przeprowadzenia 
w ustawodawstwie to zasada ograni-
czania wysiłku robotnika do granic, 
jakie zakreśla jego ustrój fizjologiczny, 
tzn. serce, płuca, mózg, system nerwo-
wy, żołądek”. Podkreślała, że „specjal-
na ochrona pracy kobiet w związku 
z ich macierzyństwem jest konieczna”. 
Odnośnie młodocianych uważała, że 
„należy w ustawodawstwie całkowicie 
zwalić wszelką bezpłatną pracę mło-
dzieży, przedłużyć okres szkoły po-
wszechnej, ogólnokształcącej w ży-

ciu dziecka. Stosować nowoczesne, krótkie przysposabianie 
młodzieży do zawodu, czyli do pracy przy maszynach – żądać 
płatności normalnej ich pracy i nadto pracę ich otoczyć – ze 
względu na wiek i specjalne fizjologiczne warunki rozwojowe 
organizmów i niezakończonej dojrzałości, wzmożoną ochro-
ną ich pracy (oczywiście zakaz pracy nocnej, szkodliwych ro-
bót itp.)”. Podejmowała działania na rzecz zakładania żłob-
ków fabrycznych. Jak sama stwierdziła: „walcząc z szalonym 
oporem prywatnego przemysłu przeciw ustawowym żłobkom, 
wykombinowałam tzw. stacje opieki nad matką i dzieckiem 
utrzymywane przy fabrykach i na ich koszt, świadczące nie-
raz b. dużo, ale nie dające zasadniczej rzeczy: pobytu dziec-
ka w czasie pracy matki w żłobku i naturalnego karmienia go 
przez matkę dwa razy w ciągu tych godzin”. Pionierskie po-
glądy Haliny Krahelskiej w zakresie ochrony pracy kobiet oraz 
młodocianych doczekały się szczegółowych uregulowań, na-
tomiast kwestia pełnej dostępności miejsc dla dzieci w żłob-
kach w dalszym ciągu nie została rozwiązana.

Halina Krahelska podkreślała również, że sądy nie stosu-
ją na ogół właściwego wymiaru kar za przekroczenia przeciw 
ustawodawstwu społecznemu. Podnosiła w tym zakresie, że 
„ustosunkowanie się sądownictwa naszego (w przytłaczającej 
jego większości) do spraw karnych z zakresu ustawodawstwa 
społecznego upoważnia do twierdzenia, że stałe stosowanie 
kar poniżej minimalnego wymiaru ustawowego i uniewin-
nienia winnych wykroczenia przyczyniło się do podważenia 
w społeczeństwie poczucia obowiązku przestrzegania ustaw 

konywanie. Podkreślała, że „teoretyczna ochrona pracy 
w sensie istnienia przepisów prawnych, zabezpieczają-
cych robotnika przy pracy, nie da robotnikowi żadnej 
istotnej ulgi, skoro się nie ma możliwości wprowadze-
nia, wcielenia tych przepisów w życie, narzucenia prze-
mysłowcom musu ich wykonania”1. Do bardzo ważnych 

przyczyn niezadowalającej sprężystości ochrony pracy 
w 1928 r. zaliczała „upośledzenie Inspekcji pod wzglę-

dem liczebnych jej sił, jak również pod względem kredy-
tów na wykonywanie podróży inspekcyjnych”. W tym przed-

miocie w 1934 r. stwierdziła również: „powiedzmy sobie tedy 
otwarcie, że póki aparat inspekcji pracy nie zostanie właściwie 
rozbudowany do swoich celów, póki do pomocy mu nie przyj-
dzie uświadomione i wyposażone w odpowiednie uprawnienia 
przedstawicielstwo robotnicze, póty o planowej akcji uzdrowie-
nia warunków pracy nie może być mowy”. Poruszane przez Ha-
linę Krahelską problemy kadrowe oraz niedofinansowanie in-
spekcji pracy w stosunku do zakresu nałożonych na nią zadań 
pozostają aktualne również w naszych czasach. Rada Ochro-
ny Pracy w stanowisku z 14 listopada 2016 r. w sprawie projek-
tu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 r. uznała, że 
„wzmocnienie kadrowe i zapewnienie wynagrodzeń adekwat-
nych do skali i wagi realizowanych przez inspektorów pracy 
zadań ustawowych jest niezbędne dla podniesienia poziomu 
praworządności i ograniczenia zagrożeń zawodowych w śro-
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o pracy; robotnik wychodził z sądu ze świadomością zdwojo-
nej krzywdy, zaś przedsiębiorca – z przekonaniem o możności 
dalszego bezkarnego łamania ustaw”. Zbytnia pobłażliwość 
sądów w sprawach wykroczeń z zakresu prawa pracy pozosta-
je aktualna do dziś, o czym mogą świadczyć debaty na posie-
dzeniach Rady Ochrony Pracy4.

Podmiotowość pracownika
Źródeł złego stanu ochrony pracy w Polsce międzywojennej 
Halina Krahelska doszukiwała się również w fakcie wspól-
nego do niedawna znacznym odłamom społeczeństwa nie-
doceniania wartości życia, zdrowia i praw robotnika. Podno-
siła przy tym, że „najważniejszy czynnik produkcji, ujmując 
już rzecz pod kątem jej interesów, czynnik ludzki – przez sze-
reg lat pozostawał w cieniu, a wszelka twórcza myśl o jego 
ochronie bywała niezwłocznie atakowana z całą zawziętością 
przez pewną, najbardziej pod tym względem aktywną część 
obozu przemysłowców i najczęściej ustępowała z placu walki, 
nie znajdując nigdzie poparcia”. Według Haliny Krahelskiej 
„sprawa czynnika ludzkiego, traktowanego wciąż po maco-
szemu w przemyśle, w ogóle w wytwórczości, powinna wysu-
nąć się na pierwszy plan, gdy idzie o poważne zastanowienie, 
jakby się dało zapobiegać wypadkom”. Podkreślała, że „tak 
będzie z ochroną pracy, z jej wynikami póty, póki będzie ba-
gatelizowany czynnik ludzki w produkcji, a maszyna cenio-
na wyżej niż człowiek pracy”. Przekonywała, że „śrubowanie 
wydajności pracy przy lichej opłacie tej pracy musi prowadzić 
do zupełnego wyniszczenia proletariatu. Powiedzieć należy 
otwarcie, że tak jak dziś jest – dokonywa się rabunkowa go-
spodarka na terenie tego bogactwa i skarbu, jaki Polska po-
siada w robotniku”. Zapoczątkowana przez Halinę Krahel-

ską zmiana sposobu myślenia o człowieku w procesie pracy 
została następnie rozwinięta przez Jana Pawła II w Encykli-
ce Laborem exercens z 1981 r., w której uwypuklono prio-
rytet pracy nad kapitałem. W encyklice tej potwierdzono, że 
pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek – jej 
podmiot. Oznacza to, że praca jest dla człowieka, a nie czło-
wiek dla pracy. Zaakceptowano tym pierwszeństwo podmio-
towego znaczenia pracy przed przedmiotowym.

Warto zauważyć, że Halina Krahelska była prekursorką 
w zakresie zapewnienia pracownikom środowiska pracy wła-
ściwego z punktu widzenia psychicznego. Podnosiła w tym za-
kresie, że „musimy zacząć przecie poważnie uwzględniać stan 
psychiczny człowieka przy pracy, musimy zrozumieć, że z punk-
tu widzenia zapobiegania wypadkom najdonioślejsze znaczenie 
przedstawia pogodne, poprawne środowisko pracy”. Obecnie 
idea ta jest realizowana przez przepisy Kodeksu pracy dotyczą-
ce zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz przeciwdziałania 
mobbingowi. Problem ten jednak w naszym środowisku pra-
cy wciąż jest aktualny, gdyż Polska zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w Europie pod względem nasilenia zagrożeń zdrowia 
psychicznego związanych z pracą. Rada Ochrony Pracy zajęła 
się tymi kwestiami i uznała za celowe kontynuację działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli przestrzegania 
prawa związanego z poprawą jakości psychospołecznych wa-
runków pracy oraz działaniami informacyjno-prewencyjnymi5. 

 Krahelska wyraźnie sformułowała też nowatorską tezę 
o konieczności upodmiotowienia pracowników w sprawach 
z zakresu bezpieczeństwa pracy. Podnosiła, że „jak długo nie 
będziemy mieli w Polsce zalegalizowanego przedstawicielstwa 
robotniczego w fabrykach, wyposażonego w odpowiednie kom-
petencje, tak długo i sprawa owocnego zapobiegania nieszczę-

śliwym wypadkom nie ruszy z miejsca: 
pozostanie w sferze akademickich, bez-
nadziejnych rozważań, tak bardzo od-
ległych od istotnych uszkodzeń i klęsk, 
jakie napotykają człowieka pracy”. Prze-
konywała, że „tylko sami robotnicy zmu-
szeni do opanowania maszyny, zasymilo-
wania z jej biegiem, wykonywania pracy 
w trudnej pozycji, w hałasie, w piekiel-
nym gorącu, przechodzenia po niebez-
piecznych miejscach i t.d., ci tylko mogą 
powiedzieć prawdę o sposobach zapobie-
gania wypadkom”. Idee zostały wprowa-
dzone do naszego systemu ochrony pra-
cy poprzez regulacje prawne dotyczące 
komisji bhp oraz konsultacji w sprawach 
bhp. Pod względem prawnym mamy za-
tem zapewniony udział pracowników w kształtowaniu bhp, 
jednak trudniejsza i bardziej złożona jest praktyczna realiza-
cja tego udziału.

Prewencja i profilaktyka
W obszarze rozwoju ochrony pracy Halina Krahelska dostrze-
gała również wagę prewencji oraz profilaktycznej ochrony 
zdrowia pracowników. Twierdziła, że „niewątpliwie musi być 
zapoczątkowana akcja zapobiegania nieszczęśliwym wypad-
kom przez zainteresowanie przedsiębiorstw, chociażby dro-
gą obniżenia składek w poszczególnych wypadkach, kwestią 
osiągnięcia możliwie idealnego stanu bezpieczeństwa maszyn, 
urządzeń i organizacji pracy”. Dostrzegała przy tym potrzebę 
„podnoszenia wysokości składek, jako akcji karnej, w stosun-
ku do przedsiębiorstw zacofanych, lekceważących sobie życie 
robotnika, opornych w stosunku do zarządzeń ochronnych”. 
Halina Krahelska uważała, że „należałoby zająć się napraw-

dę kwestią przeciwdziałania zjawisku wypadków przy pracy, 
przerażającemu nie tylko ze względów humanitarnych i spo-
łecznych, ale również ze względów gospodarczych”. Propo-
nowała również „akcję profilaktyczną w sensie walki z cho-
robami zawodowymi od samych ich podstaw, od przyczyn 
ich powstania i zapobiegania chorobom zawodowym”. Do 
ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy obok nad-
zoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy nale-
ży obecnie również podejmowanie działań polegających na 
zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy.

Halina Krahelska pozostawiła po sobie wspaniałe dziedzic-
two, które my jako jej następcy mamy obowiązek pielęgnować 
i rozwijać. Przede wszystkim jednak musimy skutecznie eg-
zekwować przestrzeganie przepisów systemu ochrony pracy.

zastępca okręgowego inspektora pracy  
Grażyna Ślawska
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Z 
uzanna Ćwiklińska przyszła na świat w Stryju 15 sierpnia 
1911 r., dorastała w Krakowie. Jako najmłodsza i choro-

wita była otaczana szczególną opieką przez rodziców i czwórkę 
rodzeństwa. Najbliżsi nawet nie przypuszczali, że w wątłej Zuni 
kryje się taka wewnętrzna siła i pasja do działania, co pozwoli 
jej przetrwać wojnę, obóz i liczne przeciwności losu. 

Już w gimnazjum Ćwiklińska precyzuje swoje plany na przy-
szłość. Zmiana sytuacji kobiet i młodocianych to misja, którą 
chce realizować. Będzie to robić przez całe życie, wzorując się 
na swej mistrzyni, inspektor Krahelskiej. Pierwszy krok do re-
alizacji celu to studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
potem bezpłatna aplikacja sądowa. 

W 1937 r. pisze do ministra opieki społecznej: „Podpisana, 
powodowana głębokim umiłowaniem pracy społecznej, w peł-
nym zrozumieniu wielkiej odpowiedzialności i trudów, jakie łą-

Bicz na dyrektorów
Z legitymacji szkolnej Państwowego 

Gimnazjum Żeńskiego w Krakowie poważnie 
spogląda uczennica klasy VII B, drobniutka, 
skromna Zunia, jak nazywali ją koledzy. Już 

wtedy miała sprecyzowane plany na przyszłość: 
czytała pisma Haliny Krahelskiej i chciała tak 

jak ona walczyć o prawa kobiet i młodocianych. 
Nawet nie przypuszczała, że już wkrótce spotka 

się z podziwianą inspektorką pracy.

wraz z rodzeństwem, został zbombardowany pod Rzeszowem. 
Na jej oczach zginął starszy brat, ona sama dostała odłamkiem 
w głowę. Uratowano jej życie w rzeszowskim szpitalu. Po tym 
zdarzeniu zostały dwie rysy, w sercu i za uchem. 

Postanawia wracać do Krakowa i działać; praca zawsze była 
dla niej najlepszą terapią. Tu zostaje powołana do pracy w nie-
mieckim inspektoracie pracy przy urzędzie zatrudnienia, oficjal-
nie ma nadzorować pracę kobiet i młodocianych. Stanowisko 
przyjmuje, by z narażeniem życia chronić młodzież i kobiety 
przed wywozem na roboty do Niemiec. Wkrótce wstępuje też 
do Związku Walki Zbrojnej. Jako fikcyjny pracownik jednej 
z krakowskich aptek jeździ w teren, by pod pozorem zbierania 
ziół organizować siatkę konspiracyjną.

Dzielna
W 1941 r. zostaje namierzona przez gestapo. Esesmani prze-
szukują mieszkanie, a ją wraz z rodzeństwem przewożą do wię-
zienia na Montelupich. Po przesłuchaniach i torturach zostaje 
wysłana do obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück. 

Nawet tu, w centrum okrucieństwa, nie gasi społecznego du-
cha i zaczyna działania kulturalno-oświatowe dla kobiet. Siłą na-
pędową tych działań była bez wątpienia spotkana w obozie Ha-
lina Krahelska. Robi wszystko, by na chwilę mogły zapomnieć 
o miejscu, w którym się znalazły. Przechodzą prawdziwe pie-
kło – dostają zastrzyki w ramach pseudomedycznych doświad-
czeń, pracują na mrozie ponad siły. A jednocześnie rozmawia-
ją z Krahelską o misji inspekcji pracy i jej działaniach. Przed 
śmiercią Halina Krahelska przekazuje Zuni swój testament: spi-
sane przez nią w obozie „Wytyczne w sprawie organizacji In-
spekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II Wojnie Światowej”. 
Uczennica przechowuje go z narażeniem życia, a po wyzwole-
niu przekazuje do Muzeum Pamięci Narodowej w Warszawie. 
Sama jak najszybciej zaczyna go realizować. 

Jeszcze w więziennym ubraniu idzie do Ministerstwa Opieki 
Społecznej w Warszawie i zgłasza gotowość do pracy w inspek-
cji. Zostaje skierowana do Krakowa, gdzie rozpoczyna pracę 
od 1 września 1945 r. jako inspektor do spraw kobiet i młodo-
cianych – najpierw obwodu krakowskiego, potem całej połu-
dniowej Polski. 

Bezkompromisowa 
Zunia wciąż pamięta o swojej misji. Zwykła praca to za mało. 
W zakładach, które kontroluje, inicjuje zakładanie kół Ligi Ko-
biet i Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Podejmuje 

czą się z jej wykonywaniem, powołując się na swe pełne kwa-
lifikacje i przygotowanie do pracy, zwraca się z gorącą prośbą 
o łaskawe przyjęcie do służby państwowej w zakresie podlega-
jącym Departamentowi Pracy”.

Pracowita
Marzenia stają się rzeczywistością po dwóch latach. Zuzanna 
rozpoczyna pracę w krakowskim okręgu inspekcji pracy. Wita 
ją stos zaległych podań o rejestrację układów zbiorowych (pięć 
tysięcy!). Nad papierami pracuje od rana do nocy, nie przejmu-
jąc się zdziwieniem, jakie wzbudza młoda aplikantka. Zespół 
szybko przekonuje się, że „nowa” jest nie tylko pracowita, ale 
i wykształcona, może zatem okazać się pomocna. 

Ćwiklińska dokonuje wizytacji, wydaje orzeczenia, mimo 
że oficjalnie wciąż jest tylko „pracownikiem kontraktowym 
do spraw asystentów inspekcyjnych”. Zaczynają do niej trafiać 
na praktykę nawet przedstawiciele innych jednostek inspekcyj-
nych. Ona sama wkrótce zaczyna się zajmować sprawami kar-
no-administracyjnymi. Zunia to tytan pracy – bywały dni, kie-
dy prowadziła 60 rozpraw. Niecierpliwie czeka na egzamin na 
inspektora pracy, ma zdawać we wrześniu 1939 r. 

Ale w tamtym słonecznym wrześniu zamiast weryfikować 
wiedzę, musi uciekać. Wojska niemieckie zaatakowały Kra-
ków już na początku okupacji. Urzędy państwowe dostały na-
kaz ewakuacji na wschód. Pociąg, którym jechała Ćwiklińska 

Zdaniem Zuzanny Ćwiklińskiej
„Nie wolno nam ulegać zużyciu przez pracę. Dzięki pracy 

mamy zaspokoić nasze potrzeby, ale pamiętajmy, że główną po-
trzebą jest zdrowie, wypoczęty umysł zdolny do rozwoju warto-
ści ducha, zadowolenie z życia. Praca ma służyć tym celom, ina-
czej jest szkodliwa”.

„Okres odbudowy, odrodzenia powojennego, to jedyna oka-
zja do twórczego czynu ustawodawczego i gospodarczego, w któ-
rym kobieca większość musi wziąć świadomy udział. Nie mówcie, 
że po zniszczeniu wojennym nie będzie rąk do pracy, że musimy 
po 16 godzin na dobę pracować, by odrobić klęski. Ostrożnie! 
Nie tworzymy sztucznej koniunktury. Czy pamiętacie, jak strasz-
liwe bezrobocie zapanowało po tamtej wojnie, chociaż tyle mi-
lionów ludzi zginęło? 

Każdy niechaj pracuje za siebie z myślą o zadowoleniu z re-
zultatów pracy, a wtedy nie skrzywdzi swoją gorliwością tych, co 
żyją obok.

Ideałem naszym jest miłość bliźniego, ale zróbmy przynaj-
mniej tyle, by na terenie pracy zawodowej nie szkodzić innym. 
Zastosujmy lekarską metodę współżycia „primum non nocere”. 
Przede wszystkim nie szkodzić.

Odbudowujmy zniszczenia nie sztucznym wyścigiem pracy 
jednostek, lecz dopuśćmy i powołajmy do wspólnej pracy wszyst-
kich w myśl nowego prawa pracy.

Niewolnictwo pracy, przez które przepędzono całą ludzkość, 
niech wystarczy jako doświadczenie i da podwaliny zdrowej akcji 
dążenia do wolności i prawa pracy”.

„Przy usunięciu przepracowania, znużenia zmniejszyłaby się 
śmiertelność, ilość chorób zawodowych, nieszczęśliwych wypad-
ków przy pracy. 

To są sprawy stanowiące o szczęściu człowieka, o szczęściu 
rodziny, w obronie którego kobieta musi wystąpić.

Tęsknimy do życia rodzinnego, chcemy widzieć naszych oj-
ców, nasze matki, dzieci, rodzeństwo nie tylko w krótkich chwi-
lach posiłków i to z piętnem znużenia w całej postaci.

Czy znamy tych najdroższych? Nie! Bo są zawsze zapracowa-
ni. Czy nasze dorosłe, zawodowo pracujące dzieci mają czas na 
osłodzenie współżyciem naszej starości?

Poprawa tych warunków mieści się w ramach ogólnego skró-
cenia czasu pracy zawodowej, co obojgu małżonkom zostawi czas 
na życie rodzinne i indywidualne.

Nasze prawa do szczęścia zagubiliśmy w złej organizacji świa-
ta pracy. Kobieta – która pracowała zawsze – musi dzisiaj wpłynąć 
na rozwój prawa pracy w imię wolności i pokoju świata.

Środkami do tego są: uświadomienie sobie własnych warto-
ści, obowiązków i praw, udział w życiu politycznym, a więc usta-
wodawczym, organizowanie się zawodowe”.
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pierwsze działania prewencyjne w zakresie ochrony pracy ko-
biet i młodocianych. W pojedynkę tworzy w powojennej Pol-
sce to, czym obecnie w wielkich korporacjach zajmują się całe 
zespoły w ramach kampanii „Mama wraca do pracy”. Organi-
zuje dożywianie dla dzieci pracowników, żłobki w zakładach 
pracy zatrudniających ponad 100 kobiet, punkty opieki nad mat-
ką i dzieckiem, kursy dla pielęgniarek. Tworzy również między-
fabryczne domy dziecka, umieszczając je w dyrektorskich wil-
lach. W tamtych czasach kobiety nie miały wyboru, musiały iść 
do pracy, a dzieciom trzeba było zapewnić opiekę. Ćwiklińska 
dała się również poznać jako osoba zdecydowana i bezkompro-
misowa, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji podczas swoich 
kontroli. Nazywano ją biczem bożym na dyrektorów, zwłasz-
cza gdy dochodziło do naruszeń praw kobiet lub młodocianych. 

Kiedy w 1954 r. inspekcję pracy przejęły związki zawodo-
we, Ćwiklińska wybrała do pracy związek zawodowy spożyw-
ców, ponieważ zatrudniał najwięcej kobiet. W 1958 r. została 
mianowana starszym inspektorem pracy i zaczęła nadzoro-
wać pracę branżowych i technicznych inspektorów pracy. Jej 
decyzje wymagały odwagi i silnego charakteru. Gdy zdecy-
dowała o wstrzymaniu pracy w nowo otwartej Fabryce Rur 
Azbestowo-Cementowych w Szczucinie, zarzucono jej sabo-
taż, a działania przeciwko zanieczyszczaniu Krakowa przez 
emisję pyłów i gazów z Huty Lenina i Bonarki były przyczy-
ną jej dymisji. W 1960 r. zostaje przesunięta do utworzonego 
przez siebie wcześniej Gabinetu Ochrony Pracy przy Woje-
wódzkiej Radzie Związków Zawodowych. Działa dalej. Ga-
binet tętni życiem, organizując szkolenia wstępne dla pracow-
ników, odczyty, wystawy, wykłady. Zunia organizuje nawet 

międzyzakładowe konkursy o najlepszą realizację poprawy 
warunków pracy. 

Kiedy kończy 60 lat, zostaje z nią rozwiązana umowa o pra-
cę. Traci posadę, nie traci misji. Zmienia siedzibę swej działal-
ności, prowadzi dom otwarty – udziela porad, pisze pozwy, 
jest biegłym sądowym w sprawach bhp i ławnikiem. Miesz-
ka z córką Krysią, adoptowaną po wojnie dziewczynką porzu-
coną przez rodziców (Krystyna została nauczycielką muzyki).  
W 1989 r. otrzymała Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. 
Haliny Krahelskiej.

Zmarła 24 stycznia 2000 roku.

Wytrwała
Nigdy na nic się nie skarżyła, o nic nie prosiła. Była przy-
zwyczajona do dawania. Trudne przeżycia nauczyły ją bycia 
twardą. Wymagała od siebie i innych, przede wszystkim kon-
sekwencji w działaniu i realizacji zamierzonych planów. Była 
inspektorem z pasją i misją. Udowodniła, że wiara w ideały 
daje siłę do ich realizacji. 

Dla ludzi, z którymi się stykała, była wzorem i autoryte-
tem. Cenili ją za cierpliwość, wiedzę, pracowitość, potrzebę 
niesienia pomocy innym oraz bezkompromisowość w dzia-
łaniu. Całym swoim życiem dała dowód na to, że inspekcja 
pracy to urząd otwarty na człowieka i wychodzący naprzeciw 
jego problemom. Mówiła o sobie: „Pracy w inspekcji nie trak-
towałam jako posady, lecz jako misję do spełnienia”. Zreali-
zowała ją doskonale. 

starszy specjalista Anna Majerek 
OIP Kraków

Legitymacja służbowa

Główny inspektor  
pracy Jan Laskowski  

dekoruje Zuzannę Ćwiklińską 
odznaką „Za zasługi  
dla ochrony pracy”.
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Główni inspektorzy pracy
1919-2019

Pierwszy główny inspektor 
pracy w odrodzonej Polsce 
i delegat rządu polskiego do 
Rady Administracyjnej Mię-
dzynarodowego Biura Pracy 
przy Lidze Narodów w Ge-
newie. W latach 1924-1925 
był ministrem pracy i opieki 
społecznej, a od 1926 roku 
– delegatem Polski do Ligi 
Narodów. Jego działania 
ukształtowały postępowanie 
rozjemcze oraz ujednoliciły 
zasady rejestracji związków zawodowych w Polsce. Dzięki jego 
międzynarodowym doświadczeniom polskie międzywojenne 
ustawodawstwo w zakresie ochrony pracy było jednym z naj-
nowocześniejszych w ówczesnej Europie.

Franciszek Sokal
(główny inspektor pracy w latach 1919-1920)

Od 1 stycznia 1918 roku był 
referentem w Ministerstwie 
Zdrowia, Opieki Społecz-
nej i Ochrony Pracy, w dzia-
le ochrony pracy robotników 
rolnych. Po trzech latach zo-
stał głównym inspektorem 
pracy. Jako członek sejmowej 
Komisji Ochrony Pracy oraz 
przedstawiciel rządu z ramie-
nia ministra pracy uczestni-
czył w opracowaniu wielu 
przepisów ochrony pracy. 

Do najważniejszych należy rozporządzenie Prezydenta RP 
z 14 lipca 1927 roku o inspekcji pracy. Akt ten regulował dzia-
łalność organów inspekcji pracy i obowiązywał aż do 1950 roku.

Pod koniec II wojny świato-
wej, po wyzwoleniu Cheł-
ma i Lublina, kiedy władze 
przystąpiły do organizowa-
nia administracji państwo-
wej, został pełnomocnikiem 
do organizacji ministerial-
nych struktur Resortu Pracy, 
Opieki Społecznej i Zdro-
wia. Na przełomie sierpnia 
i września 1944 roku stwo-
rzył w Lublinie V Okręg 
Inspekcji Pracy (według po-
działu sprzed 1939 roku). Od 1945 roku kierował Departa-
mentem Pracy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, 
stając się nieformalnie pierwszym powojennym głównym in-
spektorem pracy.

Marian Klott de Heidenfeldt
(1920-1939)

Henryk Altman
(1944-1952)

• •

Od 3 stycznia 1919 roku do 3 stycznia 
2019 roku urząd głównego inspektora 
pracy sprawowało 15 osób. Byli wśród 
nich prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, 
reprezentujący różne regiony Polski, różne 
poglądy i różne wizje funkcjonowania 
inspekcji pracy. Najdłuższy czas pełnienia 
funkcji przez tego samego głównego 
inspektora pracy wyniósł 20 lat, najkrócej 
– niewiele ponad rok. W XXI wieku przez 
11 lat inspekcją pracy kierowały kobiety. 
W ciągu stu lat istnienia urzędu główni 
inspektorzy pracy podlegali Ministerstwu 
Pracy i Opieki Społecznej, Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych, Radzie Państwa, 
a od 1989 roku – Sejmowi RP.
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Doktor ekonomii, pracow-
nik naukowy Instytutu Or-
ganizacji i Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
a następnie przewodniczą-
cy Zespołu Ekspertów ds. 
Ochrony Pracy przy Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, wiceprzewodniczący 
Rady Ochrony Pracy IV ka-
dencji. Pierwszy główny in-
spektor pracy w odrodzonej 
Polsce, jej reformator. Dbał 

o niezależność inspektora pracy, co w konsekwencji podnio-
sło i umocniło pozycję inspekcji. Powołał m.in. pion prewen-
cji z Departamentem Interwencji badającym przyczyny kata-
strof i ciężkich wypadków przy pracy.

Tadeusz Sułkowski
(1990-1999)

Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Od 1984 
roku zatrudniony w Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Począt-
kowo pracował w Okręgo-
wym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie, a następnie 
w Departamencie Prawnym 
Głównego Inspektoratu Pra-
cy. Pełnił funkcję zastępcy 
głównego inspektora pracy 
oraz dwukrotnie głównego 
inspektora pracy.

Tadeusz J. Zając
(1999-2002, 2008-2011)

Absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz 
studiów podyplomowych 
w Szkole Głównej Plano-
wania i Statystyki. Od 1983 
roku pracowała w Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Pełniła 
funkcję dyrektora Departa-
mentu Prawnego Głównego 
Inspektoratu Pracy.

Absolwentka Wydzia-
łu Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Śląskiego, 
ukończyła też studia po-
dyplomowe na Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Od 1998  
do 2002 roku była prze-
wodniczącą Rady Ochro-
ny Pracy przy Sejmie RP. 
Za jej kadencji Sejm uchwa-
lił obowiązującą do dzisiaj 
ustawę z dnia 13 kwietnia  
2007 r. o Państwowej  
Inspekcji Pracy, poszerzając m.in. zakres działania PIP o kon-
trole legalności zatrudnienia.

Anna Hintz
(2002-2006)

Bożena Borys-Szopa
(2006-2008)

• •

Inżynier mechanik, przed 
wojną pracował w Warszaw-
skich Zakładach Elektrycz-
nych. Po wyzwoleniu krótko 
był naczelnikiem Wydzia-
łu Przemysłu w Zarządzie 
Miasta Sopotu, później, w la-
tach 1945-48, obwodowym 
inspektorem pracy w Chrza-
nowie. Z formalnego punktu 
widzenia przez dwa lata pia-
stował funkcję p.o. dyrektora 
Departamentu Pracy w Mi-

nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej, gdyż z przyczyn świato-
poglądowych nigdy nie został powołany na stanowisko dyrek-
tora departamentu – głównego inspektora pracy.

Edmund Żebrowski
(1952-1954)

W wyniku obrad III Kon-
gresu Związków Zawodo-
wych Rada Państwa wyda-
ła 10 listopada 1954 roku 
dekret w sprawie przejęcia 
przez związki zawodowe za-
dań w dziedzinie wykonywa-
nia ustaw o ochronie, bez-
pieczeństwie i higienie pracy 
oraz sprawowania inspek-
cji pracy. W Centralnej Ra-
dzie Związków Zawodowych 
utworzono Główny Inspek-
torat Ochrony Pracy. Jego szefem został mianowany wcześniej-
szy przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowe-
go Energetyków Zdzisław Wierzbicki

Zdzisław Wierzbicki
(1954-1966)

Przed wojną ukończył wie-
czorową szkołę dla mon-
terów elektryków, po woj-
nie liceum dla pracujących 
oraz Państwowe Technikum 
w Bytomiu. Od 1951 roku 
był sekretarzem Zarządu 
Głównego Związku Zawo-
dowego Hutników, a następ-
nie wiceprzewodniczącym 
tego związku. Od listopa-
da 1966 roku zastępcą, a od 
1967 roku głównym inspek-

torem pracy. Za jego kadencji 26 czerwca 1974 roku Sejm 
uchwalił Kodeks pracy, a ustawą z dnia 6 marca 1981 roku zo-
stała utworzona Państwowa Inspekcja Pracy.

W latach siedemdziesiątych 
został dyrektorem Iławskich 
Zakładów Naprawy Samo-
chodów. W latach 1985-89 
był posłem na Sejm PRL. 
W 1987 roku został głów-
nym inspektorem pracy. Za 
jego kadencji ustanowio-
no honorową odznakę „Za 
zasługi dla ochrony pracy” 
oraz nagrodę im. Haliny 
Krahelskiej za osiągnięcia 
w dziedzinie ochrony pracy. 
W 1989 roku art. 2 ustawy o PIP otrzymał brzmienie: „Pań-
stwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP 
w zakresie ustalonym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy”.

Henryk Kowalski
(1967-1987)

Jan Laskowski
(1987-1990)

• •
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Absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego oraz 
Wydziału Prawa w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Prawa 
im. Heleny Chodkowskiej. 
Od 1995 roku zatrudniona 
w Państwowej Inspekcji Pra-
cy jako pracownik Depar-
tamentu Prawnego Głów-
nego Inspektoratu Pracy. 
Pełniła funkcję wicedyrek-
tora i dyrektora Departamen-

tu Prawnego GIP oraz zastępcy głównego inspektora pracy 
ds. prewencji.

Anna Tomczyk
(2011-2012)

Absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Od 1993 
roku zatrudniona w Państwo-
wej Inspekcji Pracy jako pra-
cownik Departamentu Praw-
nego Głównego Inspektoratu 
Pracy. Pełniła funkcję wice-
dyrektora i dyrektora Depar-
tamentu Prawnego GIP oraz 
zastępcy głównego inspekto-
ra pracy ds. organizacji.

Iwona Hickiewicz
(2012-2016)

Absolwent Wyższej Szko-
ły Inżynierskiej w Koszali-
nie oraz Akademii Rolniczej 
w Lublinie. Ponadto ukoń-
czył studia podyplomowe 
na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Od 1985 roku zatrudnio-
ny w Państwowej Inspekcji 
Pracy. Przez wiele lat pełnił 
funkcję kierownika Oddzia-
łu PIP w Słupsku. W latach 

1997-2001 poseł na Sejm RP III kadencji i wiceprzewodniczą-
cy Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Pełnił funkcję zastęp-
cy głównego inspektora pracy ds. nadzoru.

Ukończył Wydział Pra-
wa i Administracji w Wyż-
szej Szkole Administracji 
i Zarządzania w Przemy-
ślu. Starszy inspektor w Od-
dziale Kontroli Legalności 
Zatrudnienia w WUP oraz 
Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Rzeszowie. Specjali-
sta w Oddziale Kontroli  
Legalności Zatrudnienia 
Wydziału Polityki Społecznej  
Podkarpack iego UW.  
Od 1980 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Od 2007 
r. w OIP w Rzeszowie, gdzie pełnił również obowiązki okrę-
gowego inspektora pracy. 

Roman Giedrojć
(2016-2017)

Wiesław Łyszczek
od 2017

• •

 Nr 1 (431) 2019 INSPEKTOR PRACY 25

Z wizją o Polsce 
i inspekcji pracy

O roli odradzającej się Polski w międzynarodowych strukturach, o tworzeniu 
prawa o inspekcji pracy, jej przemianach i funkcjonowaniu w przyszłości 

w wypowiedziach głównych inspektorów pracy.

„Stosunek Polski do tworzącej się międzynarodowej organizacji pracy zarysowuje się jasno. Mimo że Państwo Polskie 
odbudowywuje się dopiero, tendencja do popierania i przeprowadzania reform społecznych zaznaczyła się już dość wy-
raźnie, aby móc stwierdzić, że we wspólnej pracy wszystkich narodów nad międzynarodowym ustawodawstwem pracy 
Polacy wezmą czynny udział. Udział Polski w Lidze Narodów daje jej miejsce również i w Międzynarodowej Konferen-
cji Pracy. Wkłada to na Polskę obowiązek ważny i trudny. O ile Państwo nasze zapewni sobie odpowiednią reprezentację 
z przedstawicieli Rządu, pracodawców i pracowników złożoną, która ze znajomością rzeczy i umiejętnie interesy naro-
du i postępującą naprzód ludzkość godnie zastępować potrafi, zdobędziemy autorytet niezbędny dla uzyskania należne-
go Polsce stanowiska na Konferencji. 

Zważywszy, że w Radzie Administracyjnej Polska, być może, reprezentacji własnej nie otrzyma, tym bardziej koniecz-
nym staje się uzyskanie należytego udziału w pracach na konferencjach ogólnych. 

Przy tworzeniu się polskiego ustawodawstwa pracy musimy z góry przewidzieć, że zastosujemy co najmniej, jako 
najdalej idące, normy w b. zaborze pruskim już istniejące, a w wielu wypadkach pójdziemy naprzód. Nie jest za tym 
dla naszego bytu gospodarczego rzeczą groźną, przeciwnie wysoce korzystną, oddziaływanie i na inne narody, by 
w ochronie pracy postępowały. Będzie ponadto dla Polski, która zawsze była tam, gdzie walczono o wolność i po-
stęp, spełnieniem jej dziejowego posłannictwa, gdy przyczyni się do ustalenia rozwoju międzynarodowego ustawo-
dawstwa ochrony pracy”. Franciszek Sokal

„Inspekcja pracy z tytułu genezy swego pochodzenia i swych zadań istotnych jest może najbardziej czułą ko-
mórką organizmu państwowego, która rejestruje i rozstrzyga niezbadane jeszcze zjawiska najtrudniejszego odcinka 
życia zbiorowego – odcinka podziału dóbr społecznych, podziału dochodu społecznego.

Lata 1927-29 były okresem wyjątkowo twórczym i płodnym w wielkie i zasadnicze ustawy. Istniała wówczas 
Rada Pracy złożona z najlepszych znawców zagadnień świata pracy i autorytetów prawniczych, która wydawała opi-
nie o projektach przedłożonych przez rząd. Przez jej filtr przeszedł także projekt ustawy o inspekcji pracy. Ich opi-
nie, oparte na bogatym doświadczeniu i głębokiej wiedzy prawniczej, kształtowały m.in. prawo o inspekcji pracy.

 Inspektor powinien mieć takie uposażenie, aby go mogło uchronić od wszelkich wpływów postronnych, na któ-
re w jakikolwiek bądź sposób narażony być nie powinien”.  Marian Klott
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„Niezależnie od takich czy innych rozwiązań 
organizacyjnych i regulacji prawnych kierowali-
śmy się zawsze w działaniach inspekcji rzetelną 
troską, by najskuteczniej – w danych warunkach 
– chronić najcenniejszą wartość, jaką przedsta-
wia zdrowie i życie ludzkie. By stać na straży 
prawa. Jesteśmy organem państwowym o roz-
ległych ustawowych uprawnieniach i wynikają-
cych stąd obowiązkach. Abyśmy jednak mogli 
jak najlepiej się z nich wywiązywać, ważni są 
tu i niezmiernie potrzebni niezawodni sojusz-
nicy. Dlatego też, z najgłębszego przekonania 
i doceniania wagi sprawy, staraliśmy się zawsze 
i staramy nadal utrzymywać najściślejszą więź 
z ruchem związkowym i ze Społeczną Inspek-
cją Pracy. Z tymi naszymi sojusznikami, którzy 
tworzą tak niezmiernie ważny społeczny front, 
usytuowany na pierwszej linii walki o bezpiecz-
ne warunki pracy”. 
 Henryk Kowalski

„Warto prześledzić doświadczenia naszych poprzedni-
ków z minionych lat, lat sukcesów, ale i niepowodzeń, postę-
pu i regresu. Tamte doświadczenia mogą nam służyć i dziś, 
a również pomóc w unikaniu błędów popełnionych przez 
naszych poprzedników. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, 
jeśli uwolnimy się od legend i półprawd tworzonych ówcze-
śnie, a także współcześnie.

Przekształcenie zasad organizacji inspekcji stosownie do 
branżowej struktury ruchu zawodowego oraz podporząd-
kowanie branżowej technicznej inspekcji instancjom związ-
kowym odbiło się niekorzystnie na ich samodzielności. 
W praktyce też mocno ograniczone okazały się możliwości 
koordynacyjne powołanego przy CRZZ Głównego Inspek-
toratu Pracy. Wszystkie oceny i wnioski przekazywane wła-
dzom państwowym, podlegające obowiązkowemu zatwier-
dzeniu przez kierownictwo CRZZ, z reguły dalekie były od 
obiektywizmu. Doświadczenia całego okresu pozostawie-
nia inspekcji pracy pod zwierzchnictwem związków zawo-
dowych wykazały nieskuteczność tego rozwiązania”.   
 Jan Laskowski

„Jednym z najważniejszych wyzwań na początku lat 90. było przekonanie kadry inspektorskiej i wpojenie nowego 
podejścia do pracy, by w pierwszym rzędzie problemy, z jakimi przyszło się nam wtedy mierzyć, rozpatrywać w katego-
riach państwa. Kadra z tamtych lat miała głęboko zapuszczone korzenie związkowe. Wywodziła się z tzw. związkowej 
inspekcji pracy, co wpływało na bardzo silną perspektywę pracownika przy rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami. 
Taka perspektywa jest i musi być wpisana w optykę inspektora pracy. Ważne jest jednak zachowanie przy tym równowa-
gi i wyzbycie się spojrzenia na przedsiębiorców jako na „prywaciarzy” i „kombinatorów”. W wielu przypadkach taka oce-
na była uzasadniona. W innych jednak nie. Przecież tym „prywaciarzom” przypadła rola tworzenia nowej rzeczywistości 
w Polsce po obaleniu komunizmu. Zależało mi więc na zmianie generalnego podejścia, aby kadra inspektorska zmieni-
ła swoją perspektywę, na taką: co jest dobre dla państwa. Świadomość zmieniała się stopniowo i powoli”.   
� Tadeusz�Sułkowski

„Wraz z rozbudową kompetencji inspekcji pracy konieczne jest tworzenie profesjonalnego zaplecza badawczo-labora-
toryjnego. Inspekcja pracy musi zostać wyposażona w sprawnie działający system laboratoriów higieny pracy. Aktualnie 
posiada jedno laboratorium w Gdyni, co jest stanowczo niewystarczające. Istnieje także pilna potrzeba stworzenia praw-
nych ram współpracy PIP z renomowanymi uczelniami w Polsce oraz z instytucjami badawczo-naukowymi, wspoma-
gającymi kompetencyjnie działania inspektorów pracy w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. W szczególności 
dotyczyłoby to obszaru bezpieczeństwa maszyn w zakresie zasadniczych i minimalnych wymagań stawianych maszynom 
podczas pracy, stosowania substancji chemicznych i REACH, badania okoliczności i przyczyn wypadków, przestrzega-
nia przepisów bezpieczeństwa pracy w obszarze inżynierii genetycznej. Inspektor pracy musi być wyposażony w profe-
sjonalne wsparcie naukowców i specjalistów różnych branż. Instytut bezpieczeństwa PIP byłby doskonałym miejscem 
do tworzenia i realizacji takiego wsparcia. Byłby także miejscem do wymiany doświadczeń między urzędem a środowi-
skiem akademickim. Inspekcja pracy musi podlegać ciągłym zmianom, aby państwowy nadzór nad warunkami pracy 
był wystarczający i spełniał swoją rolę społeczną”. � Roman�Giedrojć�
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P 
ragniemy w drodze wymiany myśli i poglądów doskona-
lić się, tworzyć nadal żywe i jednolite formy naszej dzia-

łalności, pragniemy uchronić się przed rutyną, prowadzącą 
do biurokratycznego skostnienia, pragniemy przez wzajem-
ną wymianę doświadczeń utrwalić w naszej pracy dodatnie 
jej formy, odrzucając na podstawie życzliwej i oczywista rze-
czowej krytyki, ujemne jej formy. To było pobudką powoła-
nia naszego pisma” – tak pisał w inauguracyjnym numerze 
„Inspektora Pracy” pierwszy redaktor naczelny Przemysław 
Podgórski, kierownik III obwodu w okręgu miejsko-war-
szawskim. W skład Komitetu Redakcyjnego weszli również: 
Antoni Eichhorn, Henryk Hummel, Wacław Prenier i Lu-
cyna Woliniewska. Pismo dla inspektorów pracy opatrzo-
no podtytułem „czasopismo fachowo dyskusyjne”. Począt-

90-lecie 
„Inspektora Pracy”

W pierwszym styczniowym numerze 
„Inspektora Pracy” z 1929 roku czytamy, 
iż w celu uczczenia dziesięciolecia 
inspekcji inspektorzy pracy I i II 
okręgu na wspólnym zebraniu w dniu 
13 października 1928 roku powzięli 
między innymi uchwałę o utworzeniu 
pisma inspekcji pracy celem 
umożliwienia swobodnej wewnętrznej 
dyskusji w sprawach związanych 
z pracami inspekcji. Wybrano wówczas 
tymczasowy Komitet Redakcyjny oraz 
dobrowolnie opodatkowano się wobec 
nieposiadania innych funduszy.

Świadek przemian i dokonań
O tym, jak było środowisku potrzebne  
wydawnictwo, może świadcz yć fakt,  

że inspektorz y zgodzili się finansować  
jego wydawanie z własnej kieszeni.
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kowo ukazywało się co miesiąc, później mniej regularnie. 
W latach dwudziestych i trzydziestych powstało kilkadzie-
siąt numerów „Inspektora Pracy”.

Pierwszy numer „Inspektora Pracy” był cienką broszur-
ką, miał niewiele zdjęć i ilustracji. Zawierał między innymi 
informacje związane z dziesięcioleciem inspekcji pracy, ar-
tykuły w sprawie stosowania nakazów i kar administracyj-
nych nakładanych przez inspektorów pracy, o współpracy 
z kasami chorych czy o tworzeniu żłobków. Były też donie-
sienia z prasy zagranicznej, książek i pism fachowych. Przy-
bliżał też dzieje plakatu o bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz informował o Powszechnej Wystawie Krajowej w Po-
znaniu i ekspozycji na temat zabezpieczenia maszyn i higie-
ny fabrycznej. 

W okresie międzywojennym siedziba inspekcji pracy oraz 
redakcji „Inspektora Pracy” przez wiele lat mieściła się przy 
ulicy Długiej 38/40 w Warszawie, w Pałacu Teppera-Düc-
kerta, zwanym też Pałacem pod Czterema Wiatrami. Dziś 
na odbudowanym po wojnie budynku znajduje się tablica po-
święcona pamięci Mariana Klotta, głównego inspektora pra-
cy w latach 1920-1939.

 Po drugiej wojnie światowej inspekcja pracy podjęła 
działania niemal natychmiast, jednak wydawanie pisma dla 
inspektorów wznowiono dopiero kwietniu 1961 roku pod 
nazwą „Biuletyn Głównego Inspektoratu Pracy Centralnej 
Rady Związków Zawodowych”. Pojawiły się tam głównie 
instrukcje i wytyczne GIOP, orzeczenia Sądu Najwyższego, 
wyjaśnienia z zakresu prawodawstwa pracy oraz zestawie-
nia ważniejszych aktów prawnych z tej dziedziny. W styczniu 
1969 roku biuletyn zyskał nadtytuł „Inspektor Pracy”. Miał 
czarno-białą szatę graficzną, niewielką objętość, z przewagą 
tekstów oficjalnych, różnego rodzaju uchwał, zarządzeń czy 
pism okólnych. Z czasem zmieniała się liczba stron, przy-
bywało tekstów analitycznych i dyskusyjnych, pomocnych 
w inspektorskiej pracy. 

W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku pismo 
przeobraziło się w regularnie wydawany miesięcznik, koloro-
wy i bogato ilustrowany zdjęciami. Zmienił się podtytuł na 
„pismo Państwowej Inspekcji Pracy”, format, logo, czcionka 
oraz grafika. Dziś „Inspektor Pracy” jest nowoczesnym pi-
smem branżowym, tworzonym przez fachowców dla fachow-
ców. Do współpracy zapraszani są inspektorzy pracy, eksperci 
i specjaliści z różnych dziedzin. Na łamach miesięcznika prze-
kazywane są informacje dotyczące działalności kontrolno-nad-
zorczej i prewencyjnej inspekcji, pismo oferuje wsparcie z za-
kresu szeroko rozumianego prawa pracy. Z profesjonalnych 
tekstów czerpią wiedzę inspektorzy i pracownicy inspekcji 
pracy, a także czytelnicy zewnętrzni. Wersja papierowa mie-
sięcznika dociera do różnych instytucji państwa, otrzymują ją 
członkowie Rady Ochrony Pracy, związkowcy, partnerzy spo-
łeczni. Od 2009 roku „Inspektor Pracy” dostępny jest także 
w wersji elektronicznej na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. 

W 90. rocznicę istnienia „Inspektora Pracy” wracamy do 
słów jej pierwszego redaktora Przemysława Podgórskiego, 
który pisał: „wierzymy, że jeżeli nie od razu, to z czasem pi-
smo nasze stanie się pożyteczne, stanie się warsztatem żywej 
twórczej pracy”.  
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W 
 dwudziestoleciu międzywojennym instytucja pod-
legała zarządowi Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-

łecznej. Po II wojnie światowej, do roku 1981, funkcjonowała 
pod zwierzchnictwem związków zawodowych. W aktualnym 
stanie prawnym jest instytucją podległą Sejmowi, a nadzór nad 
nią sprawuje niezależny od administracji państwowej organ 
– Rada Ochrony Pracy.

Inspekcja pracy w okresie międzywojennym miała eg-
zekwować przepisy prawa, czuwać nad ich przestrzeganiem 
w relacjach pracodawca – pracownik, stanowić także swoisty 
hamulec bezpieczeństwa w przypadkach celowego i świado-
mego łamania prawa przez obie układające się strony. Po-
czątek funkcjonowania inspekcji pracy w II Rzeczypospoli-
tej związany jest z przyjęciem 3 stycznia 1919 roku dekretu 
tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pra-
cy, który ukazał się w Dzienniku Praw Państwa Polskiego  
13 stycznia 1919 roku. 

Główny inspektor pracy w latach 1919-1939
Zgodnie z dyspozycją art. 3 dekretu tymczasowego organami 
inspekcji pracy byli: główny inspektor pracy, inspektorzy pracy, 
okręgowi i obwodowi oraz kolegialne organy inspekcji pracy. 

Instytucja głównego inspektora pracy występowała w wie-
lu krajach europejskich. Niezależnie od nazwy – centralny in-
spektor w Austrii i Czechosłowacji, dyrektor pracy we Francji 
– wszędzie spełniał podobne funkcje, a mianowicie nadzorował 
i kontrolował podległy mu urząd oraz urzędników. Był jedno-
cześnie pomostem między urzędami inspekcji pracy w terenie 
a władzą naczelną w osobie ministra. Głównemu inspektoro-

Rola i zadania głównego 
inspektora pracy
Państwowa Inspekcja Pracy, która funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 
100 lat,  została powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym 
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Podporządkowanie 
inspekcji pracy w okresie jej istnienia podlegało istotnym modyfikacjom. 

wi pracy podlegał jako organ pomocniczy Główny Inspekto-
rat Pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 5 dekretu tymczasowe-
go szefa inspekcji pracy w naszym kraju w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości mianowała Najwyższa Władza 
na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej. Pod tym nie-
co enigmatycznym określeniem kryła się osoba tymczasowego 
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Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, któremu Rada Regen-
cyjna przekazała pełną władzę na mocy orędzia z dnia 14 listo-
pada 1918 roku o przekazaniu najwyższej władzy państwowej 
Józefowi Piłsudskiemu. Główny inspektor pracy był podpo-
rządkowany bezpośrednio ministrowi pracy i opieki społecz-
nej, funkcjonował zatem jako przedstawiciel rządowych władz 
administracyjnych, a jednocześnie był zwierzchnikiem służbo-
wym inspektorów pracy, którzy działali w ramach terytorial-
nej administracji niezespolonej. Bezpośrednio zależny od mi-
nistra był też Fundusz Pracy, posiadający osobowość prawną 
i obejmujący zadania w zakresie: finansowania robót publicz-
nych, publicznego pośrednictwa pracy, zabezpieczenia robotni-
ków na wypadek bezrobocia, doraźnej pomocy bezrobotnym, 
organizacji zatrudnienia młodzieży, pośrednictwa i przysposo-
bienia zawodowego bezrobotnych oraz akcji kulturalno-oświa-
towej wśród bezrobotnych. 

W kwietniu 1921 roku wydany został statut organizacyjny 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Ministerstwo zostało 
podzielone na pięć departamentów: Administracyjny, Ochro-
ny Pracy, Ubezpieczeń Społecznych, Opieki Społecznej i Po-
średnictwa Pracy oraz, niewłączony w strukturę departamen-
tów, Wydział Administracji Inspekcji Pracy, na którego czele 
stał główny inspektor pracy. Był on jednocześnie dyrektorem 
Departamentu Ochrony Pracy, co bardzo ułatwiało inicjowa-
nie prac projektodawczych w zakresie ochrony pracy i kontrolę 

nad nimi. Szef urzędu brał ponadto udział w komisjach sejmo-
wych, konferencjach międzyministerialnych oraz w konsulta-
cjach prawnych w ministerstwie. Takie usytuowanie głównego 
inspektora pracy, w pozycji dyrektora departamentu oraz kie-
rownika wydziału, świadczy przede wszystkim o dużej samo-
dzielności urzędu w strukturze ministerstwa. Poza tym Wy-
dział Administracji Inspekcji Pracy pozostawał niejako z boku 
ministerialnej struktury, co dodatkowo wzmacniało tę nieza-
leżność. Do zadań wydziału należały również prace nad ujed-
noliceniem przepisów z szeroko rozumianego ustawodawstwa 
pracy, w tym ustawodawstwa międzynarodowego, z wykona-
niem konwencji międzynarodowych dotyczących pracy. 

Efektem prac realizowanych w Wydziale Ochrony Pracy były 
projekty ustaw i aktów wykonawczych kierowanych do parla-
mentu i omawianych na komisjach sejmowych. Jedną z najważ-
niejszych była sejmowa Komisja Ochrony Pracy, na posiedze-
niu której omawiano kilkukrotnie projekt rządowy dotyczący 
ustawy o inspekcji pracy. W toku dyskusji przedstawiciele in-
spekcji wyjaśniali, iż powszechność nadzoru inspekcji oraz 
niezależność od jakichkolwiek władz są warunkiem niezbęd-
nym skutecznej kontroli; te argumenty spotkały się z aproba-
tą większości parlamentarzystów. W szczegółowej dyskusji na 
forum komisji poważniejsze spory wywołała kwestia inspekcji 
zakładów państwowych oraz sprawa asystentów inspekcyjnych. 
Ostatecznie również w tych kwestiach osiągnięto kompromis. 

Ze strony inspekcji pracy we wszystkich posiedzeniach komisji 
brali udział główny inspektor pracy oraz radca prawny. W tym 
miejscu zaznaczyć należy, że tzw. aparat pomocniczy główne-
go inspektora pracy nie był przygotowany w pierwszych latach 
działalności na tak obszerny zakres czynności. Konieczne sta-
ło się nadanie Głównemu Inspektoratowi Pracy specjalnej or-
ganizacji, na wzór innych urzędów centralnych i departamen-
tów w ministerstwach. Z tego względu projekt nowej ustawy 
o inspekcji pracy uzupełniony został przepisem stanowiącym, 
iż głównemu inspektorowi pracy podlega specjalny urząd, któ-
rego statut określi rozporządzenie Rady Ministrów, wydane na 
wniosek ministra pracy i opieki społecznej. 

W dekrecie tymczasowym nie odniesiono się wprost do 
obowiązków szefa urzędu, zakres jego zadań wynikał przede 
wszystkim z ustaw i rozporządzeń z zakresu prawnej ochro-
ny pracy oraz wykształcił się w pierwszych latach działalno-
ści w praktyce. Poza tym działalność szefa urzędu była szero-
ka  i obejmowała przede wszystkim: 
–  kierownictwo i kontrolę działalności poszczególnych orga-

nów inspekcji,
–  opracowywanie przepisów prawnych dotyczących działalności 

inspekcji pracy oraz o stosunku inspekcji do innych urzędów, 
–  ustalanie metod postępowania inspektorów pracy w dro-

dze pism okólnych, 
–  zwoływanie i ustalanie tematyki zjazdów inspektorów pracy, 

– udzielanie dyrektyw inspektorom okręgowym,
–  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń karno-administracyj-

nych inspektorów pracy, 
–  ustalanie stosunków służbowych pomiędzy inspektorami 

okręgowymi i obwodowymi,
–  kierowanie akcją rozbudowy i unifikacji urzędów inspek-

cji pracy, 
–  przygotowywanie preliminarzy budżetowych inspekcji pracy, 
–  ustalanie obsady liczebnej poszczególnych obwodów i okrę-

gów inspekcji pracy,
–  rejestrowanie działalności związków zawodowych o zasię-

gu ogólnokrajowym,
–  rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów w sprawach nadawania 

mocy obowiązującej umowom zbiorowym zawieranym w by-
łej dzielnicy pruskiej na zasadzie stosownego rozporządzenia,

–  zatwierdzanie decyzji w odwołaniach od orzeczeń komi-
sji rozjemczych w sprawach indywidualnych wynikających 
z umów zbiorowych w rolnictwie w byłej dzielnicy pruskiej,

–  interpretowanie umów zbiorowych zawieranych pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami rolnymi, 

–  interweniowanie w ważniejszych zatargach zbiorowych po-
między pracodawcami a pracownikami oraz nadzór nad ak-
cją rozjemczą inspektorów obwodowych, 

–  projektowanie podziału na okręgi i obwody oraz oznacza-
nie siedzib urzędów inspekcji pracy, 
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–  przygotowywanie egzaminów dla kandydatów na inspek-
torów pracy, 

–  wizytację i kontrolę podległych urzędów, składanie ministro-
wi pracy i opieki społecznej corocznych sprawozdań z dzia-
łalności urzędu i ogłaszanie ich drukiem. 
Jedną ze znaczących kompetencji pozostających w sferze 

uprawnień szefa urzędu była możliwość wydawania okólników. 
Akty te adresowane były do podległych urzędników wszyst-
kich szczebli i zawierały wytyczne oraz wykładnię stosowania 
obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza w odniesieniu do 
przepisów prawa pracy i procedur kontrolnych. W sytuacji kraju 
złożonego z kilku dzielnic, w którym obowiązywały różne ko-
deksy i różne ustawy, określenie jednolitych zasad ich stosowa-
nia i wykładni miało pierwszorzędne znaczenie dla uporządko-
wania codziennej pracy urzędników, ale również, co zasługuje 
na podkreślenie, przyczyniało się do budowania pozytywnego 
wizerunku urzędu w oczach zarówno pracowników, jak i pra-
codawców z nadzorowanych zakładów pracy. Dyrektywy za-
warte w okólnikach przekazywane były bezpośrednio wszyst-
kim inspektorom pełniącym funkcje kierownicze w okręgach 
i obwodach w celu jak najszybszego wcielenia ich w życie. 

W pierwszym roku istnienia inspekcji pracy główny 
inspektor pracy wydał 53 okólniki, w 1920 r. – 102 okól-

organizacją okręgowych inspektoratów dla województw po-
znańskiego i pomorskiego oraz Ziemi Wileńskiej. 

Władze zwierzchnie nad poszczególnymi organami inspekcji 
pracy, a zwłaszcza główny inspektor pracy, od samego począt-
ku funkcjonowania starały się im nadać jednolitą formę urzę-
dowania. Temu celowi służyło przede wszystkim ujednolice-
nie sprawozdań i wzorów urzędowania oraz zjazdy inspektorów 
pracy. Już w 1920 roku, a więc wkrótce po przejęciu zadań in-
spekcji przemysłowej na ziemiach byłego zaboru austriackiego, 
opracowano porządek dostarczania i schematy sprawozdań, ja-
kie poszczególne organy inspekcji były zobowiązane dostarczać 
swoim przełożonym. Ustalono, że co kwartał składane będą 
sprawozdania w cyfrach, a raz w roku sprawozdania opisowe. 
Wzory poszczególnych sprawozdań oparto na przepisach nie-
mieckich i szwajcarskich, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
fakt, iż główną czynnością inspektorów pracy była wizytacja 
zakładów pracy. Temu celowi podporządkowano poszczególne 
schematy. Poszczególni inspektorzy pracy byli także zobowią-
zani raz w roku przedstawiać władzom zwierzchnim informa-
cję o liczbie funkcjonujących zakładów pracy oraz spis istnie-
jących związków zawodowych w celu weryfikacji ich liczby ze 
związkami oficjalnie zarejestrowanymi w inspekcji pracy. Był 
to niezmiernie cenny szczegół, który bez wątpienia przyczy-
niał się do jednolitego zakresu przedmiotowego nadzoru nad 
zakładami pracy.

Rejestracja związków zawodowych o zasięgu ogólnokra-
jowym przez głównego inspektora pracy prowadzona była na 
podstawie art. 4 dekretu w przedmiocie tymczasowych przepi-
sów o pracowniczych związkach zawodowych z dnia 8 lutego 
1919 roku. Rejestracji w Warszawie podlegały tylko te związki, 
które obejmowały swoją działalnością cały kraj albo których 
teren działania przekraczał granice danego obwodu inspek-
cji. Związki o zasięgu lokalnym rejestrowane były w siedzi-
bach poszczególnych obwodów. W okresie od 26 marca 1919 
roku do 31 grudnia 1925 roku główny inspektor pracy zareje-
strował łącznie 389 statutów organizacji związkowych, w tym 
376 organizacji i 13 zrzeszeń związkowych. Z liczby 376 zare-
jestrowanych organizacji związkowych 321 było związkami 
o zasięgu ogólnokrajowym, a 55 o zasięgu wojewódzkim bądź 
lokalnym. Z 13 zarejestrowanych zrzeszeń 11 było ogólnokrajo-
wych, a 2 wojewódzkie. Najwięcej związków zawodowych za-
rejestrowano w 1919 r. – 142,  w kolejnych latach następował 
spadek nowo zakładanych i rejestrowanych przedstawicielstw 
robotników: w 1920 r. – zarejestrowano 84 organizacje, w 1921 
– 49, w 1922 – 38, w 1923 – 32, a w 1924 – tylko 9 organizacji. 
Najliczniej reprezentowana była Warszawa – 240 organizacji, 

niki, w 1921 – 93, w 1922 – 73, w 1923 – 56 okólników,  
w 1924 – 46. W 1925 r. liczba wydanych okólników spadła do 
28, zaś w 1926 wydano ich tylko 25. Spadek liczby wydawa-
nych zarządzeń wynikał przede wszystkim z faktu zakończenia 
organizacji urzędu oraz z sukcesywnego wzrostu kompetencji 
i doświadczenia poszczególnych organów inspekcji. Do najczę-
ściej poruszanych zagadnień w okólnikach szefa urzędu w la-
tach 1919-1923 należały takie kwestie, jak: sprawy urzędowa-
nia inspektorów pracy, sprawy pracy w rolnictwie, stosunek do 
innych władz i urzędów, płace i świadczenia dla pracowników 
oraz urlopy pracownicze i związki zawodowe. Od 1924 r. suk-
cesywnie spadała liczba okólników dotyczących kwestii orga-
nizacyjnych związanych z funkcjonowaniem urzędów, na czoło 
wysunęły się takie sprawy jak czas pracy w nadzorowanych za-
kładach, urlopy pracownicze, działalność komisji rozjemczych 
oraz kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki stan rzeczy 
utrzymywał się do roku 1927, który był dla urzędu rokiem szcze-
gólnym ze względu na wejście w życie nowego rozporządzenia. 

Jednym z najpilniejszych zadań, jakie w pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości stanęło przed głównym inspek-
torem pracy, była konieczność rozbudowy sieci urzędów inspek-
cji pracy. Główny ciężar organizacji poszczególnych inspektora-
tów przypadł na lata 1919-1923. Proces ten został zakończony 

a następnie Łódź – 60, Kraków – 34, Lublin – 9, Sosnowiec 
– 7, Kalisz – 4, Włocławek – 4, Poznań – 3, Wilno – 3 i Kato-
wice – 2 organizacje związkowe. 

W rękach głównego inspektora pracy spoczywało również 
kierownictwo nad czynnościami inspektorów pracy, które zmie-
rzały do łagodzenia zatargów zbiorowych, a tym samym do li-
kwidacji strajków i wystąpień robotniczych. Szef urzędu był 
informowany przez podległych urzędników o wszelkich więk-
szych wybuchach niezadowolenia w zakładach pracy. Gdy po-
jawiały się problemy w załagodzeniu konfliktu na szczeblu lo-
kalnym, do akcji wkraczali urzędnicy centralni, wyznaczeni 
przez inspektora głównego. Często w naradach stron konflik-
tu uczestniczył szef urzędu wraz z naczelnikiem Wydziału Po-
lityki Pracy i Ruchu Zawodowego Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej lub z naczelnikiem wydziału ochrony pracy w rol-
nictwie, w sprawach rolnych. Z ważniejszych zatargów w rol-
nictwie, w których interweniował główny inspektor pracy, na-
leży wymienić konflikt na przełomie lat 1924-25. W wyniku 
wielotygodniowych negocjacji udało się wówczas skłonić stro-
ny do zawarcia umowy zbiorowej dla pięciu województw środ-
kowej Polski, jednocześnie prowadzono odrębne pertraktacje 
dla okręgu poznańskiego. Osiągnięto między innymi podnie-
sienie stawki dniówkowej o 100% oraz uściślono wymiar czasu 
pracy pracowników rolnych na 270 dni w roku. Zatargi zbio-
rowe w przemyśle, w których rozwiązaniu brał udział główny 
inspektor pracy, można podzielić na trzy zasadnicze grupy do-
tyczące: czasu pracy, obniżenia płac oraz wzrostu cen artyku-
łów pierwszej potrzeby. Do największych osiągnięć negocjacyj-
nych szefa urzędu należy zaliczyć porozumienie w fabrykach 
włókienniczych okręgu łódzkiego w 1924 roku, likwidację za-
targów w zakładach naftowych na Podkarpaciu w tym samym 
roku i likwidację zatargu w przemyśle hutniczym na Górnym 
Śląsku w 1925 roku. W zdecydowanej większości przypadków 
negocjatorom z Warszawy udawało się osiągnąć ustępstwa ze 
strony kapitału, co wpływało na poprawę nastrojów wśród 
strajkujących załóg i do wyhamowania niepokojów społecz-
nych. Działalność pojednawcza prowadzona przez organy in-
spekcji przyczyniała się również do stabilizowania zarobków 
robotniczych na pewnym poziomie oraz ugruntowania prze-
pisów ustawodawstwa ochronnego i ich wykładni.

Główny inspektor pracy prowadził również swoistą politykę 
w zakresie stosowania sankcji finansowych w stosunku do za-
rządów fabryk, wynikającą z rozpatrywania odwołań od orze-
czeń karnych inspektorów obwodowych na zasadzie rosyjskiej 
ustawy o pracy w przemyśle. W poszczególnych latach takich 
odwołań trafiało do rozpatrzenia przez szefa urzędu od 95  
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w 1924 roku do 182 w 1926 roku. Generalnie rzecz ujmując, linia 
postępowania była taka, aby utrzymywać w mocy kary w sto-
sunku do tych przedsiębiorców, którzy dopuścili się drastycz-
nego łamania praw pracowniczych. Takie postępowanie miało 
skłonić zakłady pracy do poszanowania prawa i spowodować 
spadek odwołań od rozstrzygnięć inspektorów obwodowych. 

Główny inspektor pracy jako instancja odwoławcza był 
przewidziany tylko w nielicznych przypadkach, a ponadto tylko 
w tych, w których pierwszą instancją był inspektor okręgowy:
–  w umowach zbiorowych, jako druga i ostatnia instancja przy 

skargach na ważność przeprowadzonych przez starostę wy-
borów do komisji rozjemczych, a zatwierdzonych przez okrę-
gowego inspektora pracy,

–  podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie rejestracji związ-
ków zawodowych, których statuty przewidują prawo tworze-
nia oddziałów na terytorium całego państwa. 

Urząd głównego inspektora pracy pomimo bardzo szero-
kiego zakresu spraw należących do jego właściwości rzeczowej 
spełnił postawione przed nim zadania. Szczególnie istotną rolę 
odegrał on w pierwszych latach działalności, przyczyniając się 
do ujednolicenia metod i form pracy podległych urzędników; 
przede wszystkim poprzez wydawanie szeregu okólników, gdy 
brakowało powszechnie obowiązujących przepisów procedu-
ralnych. W zakresie przepisów prawa materialnego wytyczne 
i wskazówki kierowane do podległych urzędników, a więc tak 
zwane prawo powielaczowe, przyczyniły się do właściwego ich 
stosowania, a tym samym do poszanowania obowiązującego 
ustawodawstwa ochronnego w nadzorowanych zakładach pra-
cy. Duży wpływ na zakres przedmiotowy działalności główne-
go inspektora pracy miała napięta sytuacja społeczno-politycz-
na, w tym daleko idące ograniczenia finansowe. Wybuchające 
w zakładach pracy strajki i konflikty o zasięgu krajowym były 
często łagodzone w wyniku interwencji szefa urzędu, przyczy-
niając się tym samym do opanowania niepokojów społecznych. 
Jest to bez wątpienia zasługa nie tylko prestiżu, jakim cieszył 
się ten urząd w środowisku robotniczym, ale również autory-
tetu osób piastujących to stanowisko.

Lata 1945-1981
Po wyzwoleniu kraju w 1945 roku pojawiła się konieczność 
zmiany modelu ustrojowego i zakresu przedmiotowego nad-
zoru sprawowanego przez inspekcję pracy. Działalność kon-
trolna została skierowana głównie do państwowych zakładów 
pracy, a jej funkcja nadzorcza i kontrolna została w dużej mie-
rze zastąpiona działalnością prewencyjną. Początkiem koń-
ca inspekcji pracy w dotychczasowej formie, a więc tej zna-

nej z dwudziestolecia międzywojennego, była ustawa z dnia 
20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy okręgo-
we i obwodowe inspektoraty pracy zostały zniesione, a na ich 
miejsce powołano 152 referaty inspekcji pracy przy powiato-
wych radach narodowych. W sierpniu 1952 r. stanowisko dy-
rektora Departamentu Pracy i Głównego Inspektora Pracy za-
stąpiono osobą na stanowisku p.o. dyrektora Departamentu 
Pracy. Jednocześnie zaczęto wydawać nowe przepisy dotyczą-
ce bhp, gdyż posługiwanie się przepisami uchwalanymi przed 
wojną było niemile widziane przez nowe władze. Następnie 
przyjęto koncepcję podległości zadań związanych z kontrolą 
i nadzorem pod związki zawodowe, na mocy dekretu z dnia 
10 listopada 1954 roku o przejęciu przez związki zawodowe 
zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpie-
czeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy. 
Uważano bowiem, iż niezależne od administracji państwowej 
związki zawodowe będą w stanie takie zadania zrealizować. 

Związkową inspekcję pracy wyposażono w administracyj-
no-prawne środki oddziaływania oraz w prawo wydawania de-
cyzji administracyjnych i stosowania środków represyjnych na 
gruncie postępowania karno-administracyjnego. Jednocześnie 
ograniczano zakres przedmiotowy jej działalności, skłaniając 
się raczej w kierunku „inspekcji technicznej”. Techniczną in-
spekcję pracy wykonywali techniczni inspektorzy pracy, zgod-
nie z dyspozycją zawartą w art. 5 dekretu. Uchylono zakres 
obowiązywania ustawy o inspekcji pracy z 1927 r., a uprawnie-
nia zastrzeżone do tej pory dla ministra pracy i opieki społecz-
nej przeszły na Centralną Radę Związków Zawodowych. Pra-
cownicy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej zatrudnieni 
w dziale przekazanym związkom zawodowym oraz pracowni-
cy terenowego aparatu państwowej inspekcji pracy przeszli do 
pracy w Centralnej Radzie Związków Zawodowych oraz do za-
rządów głównych związków zawodowych, stosownie do przy-
działu, którego dokonała CRZZ. Ona też sprawowała ogólny 
nadzór nad techniczną inspekcją pracy. Zlikwidowane zostało 
stanowisko głównego inspektora pracy rozumianego jako „po-
most” łączący ministra pracy i opieki społecznej z terenowymi 
strukturami inspekcji. Strukturę inspekcji pracy dostosowano do 
branżowej struktury związków zawodowych, a jej kompetencje 
ograniczono do problematyki bhp. Jednocześnie w Centralnej 
Radzie Związków Zawodowych utworzono Główny Inspek-
torat Ochrony Pracy i powołano głównego inspektora pracy. 
Jego kompetencje ograniczono jednak do: sprawowania ogólne-
go nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy na tere-
nie całego kraju, prawa inicjatywy legislacyjnej dotyczącej sfery 

ochrony pracy, udzielania pomocy zarządom głównym i woje-
wódzkim związków zawodowych w realizacji zadań dotyczą-
cych ochrony pracy oraz kontrola uchwał i dyrektyw w spra-
wach bhp, a także współdziałanie z urzędami i instytucjami 
centralnymi, jak na przykład przemysłowa służba zdrowia, in-
spekcja sanitarna oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy. Ten 
ostatni również został podporządkowany Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych. Jednocześnie dostosowano struktu-
rę organizacyjną Głównego Inspektoratu Pracy do struktury 
podziału branżowego nadzoru sprawowanego przez poszcze-
gólne związki zawodowe. Pojawiły się sekcje przemysłu ciężkie-
go, przemysłu lekkiego i transportu, budownictwa, przemysłu 
chemicznego i wiele innych, rozbudowywanych o nowe dzia-
ły. Stan warunków pracy w nadzorowanych zakładach pracy 
pozostawiał jednak wiele do życzenia. Okres obejmujący lata 
1954-1981 trudno uznać za w pełni zadowalający, należy raczej 
traktować go jako czas, w którym poszukiwano modelu ustro-
jowego inspekcji pracy. 

Rok 1981 i nowe perspektywy
Nowe możliwości działania organów inspekcji pracy pojawi-
ły się dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 
1981 roku o Państwowej inspekcji Pracy, w której za model 
optymalny przyjęto inspekcję jako państwowy organ nadzo-

ru nad warunkami pracy, ściśle współpracujący przy realiza-
cji swoich ustawowych zadań ze związkami zawodowymi. 
Nowa organizacja inspekcji pracy pozwalała również z du-
żym optymizmem patrzeć na możliwość ratyfikacji przez 
Polskę konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
z dnia 11 lipca 1947 roku, dotyczącej inspekcji pracy w prze-
myśle i handlu. Dotychczasowe przeszkody, związane przede 
wszystkim ze statusem inspekcji pracy pod zarządem związ-
ków zawodowych, przestały istnieć. Poza tym powierzono 
inspekcji całość zagadnień wynikających z obowiązującego 
ustawodawstwa pracy, a nie jak dotychczas, tylko zagadnie-
nia technicznego bezpieczeństwa pracy. Państwowa Inspek-
cja Pracy podlegała Radzie Państwa, a nadzór nad nią spra-
wował prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

Nowo powstała inspekcja składała się z Głównego Inspek-
toratu Pracy, okręgowych inspektoratów pracy oraz działających 
w ramach struktur okręgowych samodzielnych inspektorów 
pracy; oddziały i biura terenowe pojawiły się później. Inspek-
cją kierował główny inspektor pracy przy pomocy zastępców. 
W art. 14 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wymieniono 
jego kompetencje, do których odtąd należały w szczególno-
ści: kierowanie działalnością Głównego Inspektoratu Pracy 
i okręgowych inspektorów pracy, sprawowanie ogólnego nad-
zoru nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przedkładanie  
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właściwym organom ocen, opinii i wniosków w tej dziedzi-
nie, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pra-
wa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie, 
inicjowanie przedsięwzięć w zakresie rozwiązywania i wdra-
żania postępu technicznego w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, przedstawianie wniosków w sprawach nauczania 
i szkolenia bhp, prowadzenie działalności w zakresie szkolenia 
inspektorów pracy oraz nadzór nad działalnością Ośrodka Do-
kształcania i Doskonalenia Kadr Państwowej Inspekcji Pracy, 
prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej doty-
czącej ochrony pracy, udział w pracach komisji rządowych ba-
dających wypadki przy pracy oraz sporządzanie i przedkładanie 
sprawozdań z działalności prezesowi Najwyższej Izby Kontro-
li. Rozbudowany pod względem formalnym i merytorycznym 
zakres zadań w cytowanym artykule ustawy o Państwowej In-
spekcji Pracy nie zawierał – i nie zawiera do dziś – katalogu za-
mkniętego. Katalog zadań i kompetencji szefa ma więc charak-
ter przykładowy, można powiedzieć stanowi „twarde jądro”, 
wokół którego narosło w ciągu blisko czterech dekad obowią-
zywania ustawy szereg innych uprawnień i obowiązków. Na-
leży podkreślić, iż w pierwszych latach obowiązywania ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy głównego inspektora pracy po-
woływała Rada Państwa na wniosek prezesa NIK, a zastępców 
oraz okręgowych inspektorów pracy – prezes NIK na wniosek 

głównego inspektora pracy. Szef urzędu powoływał również 
innych pracowników wykonujących lub nadzorujących czyn-
ności kontrolne, czyli w praktyce inspektorów pracy. 

Bardzo ważna zmiana w ustawie o Państwowej Inspek-
cji Pracy nastąpiła w lipcu 1985 roku, a mianowicie utworzo-
no Radę Ochrony Pracy jako organ programowania i kontroli 
działalności inspekcji pracy. Powrócono więc do sprawdzonej 
koncepcji z dwudziestolecia międzywojennego. Jednocześnie 
podkreślono, iż nadzór nad inspekcją sprawować będą prezes 
NIK oraz związki zawodowe. Główny inspektor pracy spra-
wozdania z działalności urzędu przedstawiać miał ogólnokra-
jowej organizacji związkowej i Radzie Państwa oraz podawać 
do wiadomości publicznej. Jednocześnie powołanie główne-
go inspektora pracy musiało się odtąd odbywać w uzgodnie-
niu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową. Od maja 
1989 roku sprawozdania z działalności inspekcji pracy głów-
ny inspektor pracy przedstawia Sejmowi. W aktualnym stanie 
prawnym również Radzie Ministrów. Sprawozdanie jest stosun-
kowo obszerną informacją z działalności urzędu z zaznacze-
niem najważniejszych problemów wynikających ze sprawowane-
go nadzoru nad przestrzeganiem ustawodawstwa ochronnego. 
Głównego inspektora pracy umocowano jednocześnie do prze-
kazywania właściwemu ministrowi do spraw pracy oraz mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych zbiorczych wyni-

ków kontroli w zakresie wynikającym z ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy (obecnie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Jednocześnie wpro-
wadzono istotną zmianę, na mocy której głównego inspekto-
ra pracy powołuje i odwołuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu 
opinii Rady Ochrony Pracy, a zastępców głównego inspekto-
ra pracy – marszałek Sejmu na wniosek głównego inspektora 
pracy. W znowelizowanej ustawie o Państwowej Inspekcji Pra-
cy określono również nowy skład Rady Ochrony Pracy, która 
działała odtąd na podstawie uchwalonego przez siebie regula-
minu zatwierdzanego przez marszałka Sejmu. Odtąd, to jest od 
maja 1989 roku, Radę powołuje się spośród posłów, senatorów, 
kandydatów zgłoszonych przez prezesa Rady Ministrów, ogól-
nokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia związ-
ków zawodowych a także przez inne organizacje społeczne zaj-
mujące się problematyką ochrony pracy; w skład Rady powołuje 
się również ekspertów oraz przedstawicieli nauki. 

W kolejnych latach zadań głównego inspektora pracy, po-
dobnie jak zadań całego urzędu, zaczęło przybywać. W lutym 
1996 roku dodano artykuł, na mocy którego główny inspektor 
pracy, w porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej, 
powołuje i odwołuje członków komisji kwalifikacyjnej do oce-
ny kandydatów na rzeczoznawców, a na wniosek wspomnianej 
komisji nadaje uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bhp, któ-
re może w ostateczności cofnąć, z własnej inicjatywy bądź na 
wniosek okręgowego inspektora pracy. Nadanie uprawnień rze-
czoznawcy przez głównego inspektora pracy następuje w dro-
dze decyzji administracyjnej. 

Od 1 września 1998 roku powierzono głównemu inspek-
torowi nadzór zwierzchni nad postępowaniem mandatowym 
w związku z przekazaniem organom inspekcji pracy ścigania 
wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz 
udziału w sądach w charakterze oskarżyciela publicznego. Z tą 
datą inspektorzy pracy utracili bowiem prawo orzekania – kara-
nia w sprawach wykroczeń przeciwko prawom pracownika na 
analogicznych zasadach co kolegia do spraw wykroczeń. Od-
tąd inspektorzy pracy składali wnioski o ukaranie do kolegium 
do spraw wykroczeń oraz popierali oskarżenie w charakterze 
oskarżyciela publicznego. W sprawach mniejszej wagi mogli po-
nadto wymierzać mandaty karne. Należy zaznaczyć, iż nadzór 
ze strony inspektora głównego nie ma w żadnym razie charak-
teru instancyjnego, gdyż takiego mieć nie może. Jest to raczej 
ogólny nadzór nad wszystkimi organami inspekcji pracy prowa-
dzącymi postępowania w sprawach o wykroczenia, wyznacza-
nie im wykładni i wyjaśnień o charakterze ogólnym, związanym 
z ogólną oceną stanu przestrzegania prawa pracy w nadzoro-

wanych zakładach pracy. Z tym uprawnieniem ogólnego nad-
zoru sprawowanego przez głównego inspektora pracy związa-
na jest kwestia przedkładania właściwym organom ocen, opinii 
i wniosków w dziedzinie przestrzegania prawa pracy. 

Od stycznia 1999 roku, w związku z reformą ustrojową 
państwa, ustalono, iż okręgowy inspektorat pracy obejmować 
będzie zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jedne-
go województwa. Siedziby okręgowych inspektoratów ustalił 
główny inspektor pracy. W ślad za nowelizacją ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy marszałek Sejmu, na wniosek głów-
nego inspektora pracy, ustalił, na podstawie zarządzenia z dnia 
28 września 2001 roku wzór legitymacji służbowej dla pracow-
ników wykonujących lub nadzorujących czynności służbowe. 

Ponadto dodano przepis, na mocy którego w kontroli mogą 
brać udział biegli i specjaliści na podstawie imiennego upoważ-
nienia wydanego przez głównego inspektora pracy lub okręgo-
wego inspektora pracy. Pojawił się też artykuł statuujący szefa 
urzędu jako pracodawcę w stosunku do pracowników Główne-
go Inspektoratu Pracy oraz dla pracowników nadzorujących lub 
wykonujących czynności kontrolne. Zmiany te weszły w życie 
z dniem 25 sierpnia 2001 r. na mocy znowelizowanej w dniu 
21 czerwca 2001 roku ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Wśród licznych kompetencji o charakterze personalnym 
można wskazać w szczególności możliwość powoływania na 
stanowisko dyrektora i wicedyrektora Gabinetu Głównego In-
spektora Pracy, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów, 
głównego księgowego, doradców, ekspertów, rzecznika praso-
wego oraz kierowników sekcji, a także wyznaczanie pracowni-
ków Głównego Inspektoratu Pracy nadzorujących czynności 
kontrolne oraz wyrażanie zgody na podejmowanie przez pra-
cowników zajęć zarobkowych. A contrario, dla pozostałych 
pracowników zatrudnionych w urzędzie pracodawcą będzie 
z reguły okręgowy inspektor pracy. 

Główny inspektor pracy może ponadto powoływać i zno-
sić komisje, rady i zespoły doradcze, takie jak kolegia, Komisję 
Prawną, Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnic-
twie czy też Radę ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

Ma prawo wydawać szczegółowe zarządzenia dotyczące na 
przykład trybu rozpatrywania skarg i inne, w celu prawidłowe-
go działania poszczególnych komórek i organów urzędu. Ma 
również prawo do wyznaczenia inspektora pracy do wykony-
wania kontroli na terenie działania innego okręgowego inspek-
toratu pracy, a także poza granicami kraju, w sytuacji gdy stosu-
nek pracy podlega przepisom polskiego prawa pracy. Ponadto 
upoważniono głównego inspektora do udzielania pracownikom 
nadzorującym lub wykonującym czynności kontrolne płatnego 
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urlopu zdrowotnego. Istotnym elementem sprawowania kom-
pleksowego kierownictwa w całym urzędzie jest możliwość kie-
rowania działalnością okręgowych inspektorów pracy, w tym 
prawo dokonywania zmian personalnych na stanowisku okrę-
gowego inspektora pracy i jego zastępcy. W kategorii nadzoru 
organizacyjnego mieści się uprawnienie głównego inspektora 
pracy do nadawania regulaminu organizacyjnego okręgowemu 
inspektoratowi pracy, określającego jego wewnętrzną struktu-
rę oraz prawo wydawania bieżących poleceń w stosunku do 

poszczególnych okręgowych inspektorów pracy. Szczególną 
funkcją ekspercką w zakresie działania głównego inspektora 
jest możliwość uczestnictwa w pracach komisji rządowych ba-
dających wypadki przy pracy. Jest to uprawnienie, a zarazem 
obowiązek; w praktyce w pracach komisji biorą udział przed-
stawiciele wyznaczeni przez szefa urzędu.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż główny inspektor pra-
cy pozostaje organem II instancji w sprawie odwołań od decy-
zji okręgowych inspektorów pracy w zakresie:

– nakazujących zaprzestania prowadzenia działalności bądź 
działalności określonego rodzaju, gdy stan bhp zagraża życiu 
lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wyko-
nujących na własny rachunek działalność gospodarczą (zmiana 
w tym zakresie, tzn. możliwość wydania decyzji przez okręgo-
wego inspektora pracy, ma miejsce od czerwca 2001 r.),

– innych decyzji wydawanych przez okręgowych inspekto-
rów pracy jako organ I instancji (między innymi decyzji stwier-
dzających nieważność decyzji inspektora pracy oraz decyzji wy-
dawanych w toku postępowania egzekucyjnego).

Wśród rozlicznych uprawnień przynależnych głównemu 
inspektorowi pracy należy jeszcze wspomnieć o funkcji szko-
leniowej i promocyjnej. Pierwsza z nich realizowana jest po-
przez działalność Ośrodka Szkolenia PIP im. prof. Jana Ro-
snera we Wrocławiu. Druga obejmuje działania informacyjne 
realizowane w wielu formach, jedną z nich jest szeroka dzia-
łalność wydawnicza prowadzona przez wyspecjalizowany de-
partament w Głównym Inspektoracie Pracy oraz wspomnia-
ny już Ośrodek Szkolenia. 

Podkreślenia wymaga też funkcja inicjatorska i opinio-
dawcza. Inicjatorska odnosi się przede wszystkim do prac legi-
slacyjnych w szerokim zakresie ustawodawstwa ochronnego, 
opiniodawcza – do możliwości opiniowania projektów aktów 
prawnych dotyczących prawa pracy. A contrario wyraża ona 
obowiązek leżący po stronie projektodawców aktów prawnych 
do zasięgania opinii głównego inspektora pracy w przedmio-
cie projektowanych aktów prawnych już na etapie prac legisla-
cyjnych. Działalność inicjatorska inspektora głównego nie ma 
charakteru wiążącego dla adresatów będących w sferze zain-
teresowań urzędu, reagowanie na takie inicjatywy jest jednak 
dowodem racjonalnego myślenia o problemach ludzi związa-
nych z szeroko rozumianym rynkiem pracy ze strony główne-
go inspektora pracy. 

nadinspektor pracy Tomasz Kozłowski
OIP Poznań, Oddział w Ostrowie Wlkp.Zdjęcia ze zbiorów NAC
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I 
nspekcja 1.0 to inspekcja nazywana inspekcją fabryczną lub 
przemysłową. Powstała w XIX wieku z uwagi na liczne wy-

padki i choroby związane z pracą, na które zapadali ówcześni 
robotnicy fabryczni. Inspekcja 1.0 miała za zadanie głównie kon-
trolować przestrzeganie zasad w zakresie bezpieczeństwa pra-
cy, w tym w szczególności związanego z pracą kobiet i młodo-
cianych. Ochrona robotników przed wypadkami i chorobami 
była ściśle związana z koniecznością zapewnienia odpowied-
niego poziomu zdrowia populacji miast w poszczególnych pań-
stwach i ograniczenia kosztów społecznych związanych z in-
walidztwem spowodowanym pracą oraz utrzymaniem wdów 
i sierot po zmarłych w wyniku pracy w zakładach przemysło-
wych. Okres inspekcji 1.0 jest związany z powstawaniem pierw-
szych krajowych przepisów bhp oraz innych regulacji z zakre-
su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Początek inspekcji 2.0 zasadniczo związany jest z powsta-
niem w 1919 roku Międzynarodowej Organizacji Pracy. Kul-
minacyjnym etapem tego okresu jest uchwalenie w 1947 roku 
konwencji nr 81 o inspekcji w przemyśle i handlu. Inspekcja 2.0 
oparta jest na licznych przepisach krajowych regulujących kwe-
stie związane z zatrudnieniem, w tym z czasem pracy, wynagro-
dzeniem, kwestiami socjalnymi oraz bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Jest to okres dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, za-
trudniających tysiące pracowników w jednym zakładzie pracy. 
W szerokim zakresie prowadzone są kontrole w przedsiębior-
stwach produkcyjnych, handlowych i usługowych w celu we-
ryfikacji, czy przestrzega się w nich przepisy z zakresu prawa 
pracy. Inspektorzy zostali upoważnieni do swobodnego wstępu 

Inspekcja 4.0
Druga dekada XXI wieku stanowi wprowadzenie do nowej ery przemysłu nazywanego 
przemysłem 4.0. Z historycznej perspektywy przemysł 1.0 to okres pary i sterowania 
mechanicznego. Przemysł 2.0 to okres elektryfikacji i sterowania procesami 
produkcyjnymi z użyciem układów elektrycznych. Przemysł 3.0 to okres cyfryzacji, 
automatyzacji procesów i systemowego zarządzania procesem produkcyjnym. Przemysł 
4.0 to era sztucznej inteligencji, integracji ludzi, maszyn i technologii informatycznych. 
Podobnie jak rozwój przemysłu można opisać przemiany inspekcji pracy.

do każdego zakładu pracy podlegającego inspekcji, bez uprzed-
niego zawiadomienia, o każdej porze dnia i nocy. Prowadzą 
wszelkie badania, kontrole lub dochodzenia, w ich ocenie nie-
zbędne dla upewnienia się, że przepisy prawne są ściśle prze-
strzegane, w szczególności mogą przesłuchiwać, na osobności 
lub w obecności świadków, pracodawcę lub personel przed-
siębiorstwa w sprawach dotyczących stosowania przepisów  
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prawnych. Mogą żądać okazania wszelkich ksiąg, rejestrów lub 
innych dokumentów, których prowadzenie jest nakazane przez 
ustawodawstwo krajowe dotyczące warunków pracy, w celu 
sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawnymi, kopiować 
je lub sporządzać z nich wyciągi. Mają też prawo pobierać lub 
zabierać do analizy próbki materiałów i substancji używanych 
i obrabianych. Równocześnie inspektorzy pracy zostali upraw-
nieni do wydawania zarządzeń w celu usunięcia stwierdzonych 
wad jakichkolwiek urządzeń lub uchybień w metodach pracy, 
które mogą ze słusznych przyczyn uważać za stanowiące za-
grożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. Okres 
inspekcji 2.0 charakteryzuje się także powstawaniem instytu-
cji takich, jak służba medycyny pracy, społeczna inspekcja pra-
cy oraz służba bhp. Kwestie przestrzegania przepisów prawa 
pracy stają się ważnym elementem funkcjonowania przedsię-
biorstw oraz związków zawodowych.

Konieczność zmian
Proces globalizacji i outsourcingu, jaki nastąpił na przełomie 
XX i XXI wieku sprawił, że inspekcja stanęła przed koniecz-
nością redefinicji zadań i swojej roli. Działania inspekcji pracy 
musiały nadążać za międzynarodowym charakterem przedsię-
biorstw. Odpowiedzią na ten stan było przyjęcie przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy deklaracji dotyczącej sprawie-
dliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. W okresie 
tym regulacje krajowe w obszarze prawa pracy często zastę-
powane są przepisami o charakterze międzynarodowym oraz 
standardami korporacyjnymi. Rozwijają się systemy zarządza-
nia, w tym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i bhp. 
Okres ten można określić czasem inspekcji 3.0.

Inspekcja 3.0 obciążana jest kolejnymi zadaniami znaczą-
co wykraczającymi poza standardy inspekcji 2.0. Wkracza sil-
nie w obszary legalności zatrudnienia, migracji pracowników, 
nadzoru rynku i nowych technologii. Interdyscyplinarność in-
spekcji powoduje liczne problemy w zakresie planowania i pro-
wadzenia kontroli. Inspektorzy pracy w inspekcji 1.0 zazwyczaj 
posiadali wykształcenie techniczne oraz ogólną znajomość pra-
wa pracy i higieny pracy. Wynikało to z faktu, że podstawowym 
elementem działania inspektorów pracy było techniczne bez-
pieczeństwo pracy. Służyli oni fachową radą, jak wyposażać 
maszyny i urządzenia w elementy ochronne, dokonywać ich 
modernizacji, wprowadzać zmiany w procesach pracy w celu 
poprawy warunków pracy. W tym zakresie wydawali zalecenia 
pokontrolne. Inspektor pracy w inspekcji 2.0 nadal zajmował się 
technicznym bezpieczeństwem pracy. Wskazywał niezgodności 
w budowie maszyn i w procesach technologicznych w stosun-

ku do obowiązujących przepisów i nakazywał ich eliminację. 
Jednakże inspektorzy pracy zaczęli zajmować się też kwestia-
mi prawnej ochrony pracy w zakresie nawiązywania i rozwią-
zywania stosunku pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów. 
Coraz częściej musieli zatem posiadać wykształcenie prawni-
cze. Następował równocześnie rozdział na inspektorów zaj-
mujących się wyłącznie bhp i inspektorów zajmujących się tzw. 
prawną ochroną pracy. Inspekcja 3.0. wymusiła dalszą specja-
lizację wśród inspektorów. Praktycznie niemożliwe stało się, 
aby inspektor pracy z ogólnym wykształceniem technicznym 
mógł realizować wszystkie zadania, jakie spoczywają na inspek-
cji 3.0. Niezbędna stała się faktyczna specjalizacja inspektorów.

Także w zakresie typowego obszaru związanego z bezpie-
czeństwem pracy nastąpiła istotna zmiana. Certyfikacja wy-
robów oraz wprowadzenie tzw. oceny ryzyka zawodowego 
spowodowały, że sposób działania inspektora pracy musiał 
się zmienić. Zakończyła się era prostego porównywania stanu 
faktycznego z obowiązującymi przepisami, szczegółowo opi-
sującymi wymagania bhp. Wiele kwestii związanych z bezpie-
czeństwem maszyn i procesów pracy nie ma już szczegółowe-
go opisu w rozporządzeniach. Przepisy opisują jedynie ogólne 
wymagania, wskazując, że szczegółowe przepisy powinny być 
tworzone samodzielnie przez przedsiębiorstwa w oparciu o oce-
nę ryzyka zawodowego. W związku z tym w wielu sytuacjach 
inspektor pracy jest zmuszony samodzielnie dokonywać oce-
ny poziomu bezpieczeństwa procesów i weryfikować go z de-
klarowanym przez pracodawcę poziomem ryzyka zawodowe-
go. Poziom skomplikowania maszyn i procesów oraz złożoność 
systemów powoduje, że niezbędna jest tu ekspercka wiedza i od-
powiednie oprzyrządowanie techniczne (badawcze). Powstała 
konieczność stworzenia narzędzi umożliwiających weryfika-
cję deklarowanego stanu przez przedsiębiorcę ze stanem fak-
tycznym oraz prawidłowości przyjętych przez przedsiębiorstwo 
standardów bezpieczeństwa oraz instrukcji bhp. Z tego powo-
du inspekcje 3.0 tworzą w ramach własnych struktur instytuty 
i laboratoria wspierające inspektora pracy w analizie procesów 
pracy. Podobna sytuacja występuje w nadzorze rynku. W celu 
oceny zgodności maszyny lub innego wyrobu z wymaganiami 
prawnymi niezbędne jest często prowadzenie specjalistycznych 
badań i analiz przez akredytowane jednostki badawcze. Tak-
że w zakresie prawnej ochrony pracy coraz częściej niezbędne 
są prawne ekspertyzy oraz wykonywanie fachowych rozliczeń, 
choćby w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. Inspektorzy są 
wyposażani w narzędzia informatyczne mające na celu wspie-
ranie ich działań. Coraz częściej u boku inspektorów pracy 
pojawiają się różnego rodzaju specjaliści i biegli. Nadal jednak 

podstawowym działaniem inspektora pracy jest bezpośrednie, 
wręcz organoleptyczne wizytowanie zakładów w celu wykry-
cia i eliminacji ewentualnych nieprawidłowości.

Polska inspekcja pracy aktualnie mierzy się z typowymi pro-
blemami inspekcji 3.0. Niewątpliwie stoi ona przed zadaniem 
nowego podziału ról w zakresie wykonywania zadań kontrol-
no-nadzorczych, głębszej specjalizacji, oprzyrządowania in-
spektorów w nowoczesne instrumenty wspierające ich pracę, 
zapewnienie profesjonalnego doradztwa i wsparcia ze strony we-
wnętrznych specjalistów i zewnętrznych ekspertów. Konieczne 
jest wypracowanie nowych standardów kontroli – dostosowa-
nych do zmieniających się realiów polityczno-gospodarczych. 
Dotychczasowy sposób realizacji czynności kontrolnych oraz 
sposób ich dokumentowania, typowy dla inspekcji 2.0, musi 
zostać zmieniony. Wszystkie te zmiany są niezbędne, bo nie-
uchronnie nadchodzi czas inspekcji 4.0.

Nadchodzi nowa jakość
Inspekcja 4.0 to inspekcja świata sztucznej inteligencji i wirtu-
alnej kontroli. Pierwszą zmianą, jaka będzie musiała nastąpić, 
jest odejście od bezpośredniości kontroli, tj. wizytacji zakładu 
w celu zebrania informacji z badanego obszaru. Kontrola co-
raz częściej będzie polegała na badaniu dokumentów znajdu-
jących się w systemie informatycznym. Analiza porównawcza 
danych z systemów informatycznych będzie pozwalała wy-
krywać anomalie i wskaże naruszenia przepisów. Warunkiem 
stanie się tu jednak obowiązek gromadzenia w systemie tele-
informatycznym wszystkich danych o pracownikach, proce-
sach pracy oraz czynnikach środowiska. Wszystko, co aktual-
nie posiada formę papierową – akta osobowe, karty ewidencji 
czasu pracy i wynagrodzeń, ocena ryzyka zawodowego, re-
jestry pomiarów czynników szkodliwych, dokumentacje po-
wypadkowe itd. – będzie musiało mieć formę elektroniczną, 
udostępnioną zdalnie organowi inspekcji. Analizy w dużym 
obszarze nie będzie jednak dokonywał bezpośrednio inspektor 
pracy a sztuczna inteligencja wspomagająca pracę inspektora. 
Narzędzia z obszaru IT będą także bezpośrednio wspoma-
gać inspektora pracy podczas prowadzenia wizytacji w zakła-
dzie. W wielu sytuacjach wizytacja ta będzie miała charakter 
zdalny z użyciem kamer przemysłowych, dronów i przeka-
zów z urządzeń mobilnych używanych przez pracowników, 
np. w celu złożenia skargi na występujące nieprawidłowości 
w przedsiębiorstwie. Zakłady będą zobowiązane do instalo-
wania urządzeń stale monitorujących stan środowiska pracy 
i on-line przekazujących dane do inspekcji pracy. Przedsię-
biorstwo będzie musiało być w pełni transparentne w zakre-

sie przekazywania wszelkich danych dotyczących zatrudnie-
nia i warunków pracy.

Perspektywa ta wydaje się odległa i mało realna. Jednakże 
na świecie już istnieją inspekcje 4.0. Japoński fiskus już od dłuż-
szego czasu używa sztucznej inteligencji do wykrywania prze-
stępstw podatkowych. Belgijska inspekcja pracy już ponad 10 
lat realizuje kontrole w obszarze legalności zatrudnienia w bu-
downictwie, analizując dane zebrane w systemie podatkowym 
oraz ubezpieczeniowym i porównując je z wymaganymi pra-
wem deklaracjami przedsiębiorców w zakresie prowadzonej 
produkcji i liczby osób zatrudnionych.

Nie oznacza to, że klasyczna wizytacja zakładu przez in-
spektora pracy odejdzie do lamusa. Nie będzie ona jednak miała 
obecnego charakteru, związanego z bezpośrednią analizą do-
kumentów zgromadzonych u pracodawcy. Będzie raczej miała 
na celu ostateczne zweryfikowanie stanów zidentyfikowanych 
przez „sztuczną inspekcję”.

nadinspektor pracy Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku

Fot. J. Kałek
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P 
rzy motorze były dwa większe naczynia rozruchowe na 
ściśnione powietrze i jedno mniejsze naczynie wstrzyko-

we. Do tych naczyń wtłaczano powietrze kompresorem mo-
toru. Naczynia były wypróbowane na 120 atmosfer i opatrzo-
ne razem dwoma manometrami i wentylem bezpieczeństwa, 
otwierającym się przy ciśnieniu 75 atmosfer. Motor i cały przy-
rząd rozruchowy funkcjonowały już przeszło rok doskonale.

Tuż przed wypadkiem nie wtłoczono do naczyń rozrucho-
wych powietrza kompresorem, lecz zamówiono w fabryce prze-
mysłowych gazów dwie flasze ściśnionego powietrza. Ta fabry-
ka wyrabia jednak tylko ściśniony tlen i zbywa go w stalowych 
flaszach, wypróbowanych na 290 atmosfer ciśnienia. Fabryka 
gazów przysłała dwie flasze ściśnionego powietrza, które jed-
nak, jak wykazała analiza, zawierało 40% tlenu, więc około dwa 
razy tyle, ile zawiera atmosferyczne powietrze. Takiem powie-
trzem napełniono zbiorniki rozruchowe i naczynie wstrzyko-
we i przystąpiono do uruchomienia motoru. Po kilku obrotach 
koła zamachowego motoru nastąpiła gwałtowna eksplozja, na-
czynie wstrzykowe zostało rozgruchotane, jego głowa ważąca 
około 20 kg została wyrzucona ponad 15 m wysoki dach loka-
lu motoru, przeleciała ponad budynkiem na podwórze i wryła 
się w ziemię. Ściana naczynia została oderwana od dna i roz-
szarpana w spodniej swej części, nadto została wyrzucona na 
zewnątrz zagłębienia, w którem to naczynie stało. Żelazne ob-
ramienia okien lokalu zostały wysadzone na zewnątrz.

W lokalu było 3 robotników. Maszynistę, obsługującego ten 
motor, eksplozja przerzuciła ponad i poza motor, przyczem do-
znał zmiażdżenia uda i kolana lewej nogi, złamania kości bar-
kowej lewej i poparzenia obnażonych części ciała; wskutek utra-
ty krwi, po amputacji lewego uda, zmarł w kilkanaście godzin. 
Dwa inni robotnicy doznali kontuzji i poparzenia obnażonych 
części ciała, byli leczeni w szpitalu. 

Znawcy sądowi, profesorowie lwowskiej Politechniki, orze-

Eksplozja naczynia wstrzykowego  
pneumatycznego przyrządu 
rozruchowego motoru Diesla
W rafinerji olejów mineralnych lwowskiego okręgu inspekcyjnego wydarzył się bardzo 
ciężki wypadek eksplozji naczynia wstrzykowego leżącego motoru Diesela siły 50 HP.

kli, że opisany wypadek wydarzył się wskutek tego, że w na-
czyniu wstrzykowem musiał się znajdować olej, który mógł się 
tam dostać z kompresora, zapalenie przeniosło się tam z cylin-
dra motoru, przez rurę wstrzykową, zawierającą również śla-
dy oleju, zaś użyty gaz, zawierający 40% zagęszczonego tlenu, 
pod ciśnieniem kilkudziesięciu atmosfer, spowodował tak sil-
ną eksplozję tego naczynia.

Wychodząc z tego, że ściśniony tlen jest silnie aktywny, utle-
niający, że pod ciśnieniem 25 atmosfer zapala olej, że na tej jego 
własności polegają eksplozje stalowych flasz (w których rozsy-
łają ściśniony tlen), jeżeli są wewnątrz zanieczyszczone olejem 
– jestem zdania, że w omawianym wypadku w naczyniu wstrzy-
kowem był olej, który się tam dostawał parą wodną z kompre-
sora motoru. Gdy więc na ten olej działał gaz, zawierający 40% 
tlenu, ściśnionego do 50-75 atmosfer, tlen zapalił we wstrzyko-
wem naczyniu olej, a powstałe stąd zwiększone ciśnienie gazów 
spowodowało eksplozję, zaś ogień palących się par oleju popa-
rzył robotników na obnażonych częściach ciała.

W roku 1919 w Wiedniu w dużej fabryce kas, gdy do pneu-
matycznego rozruszania motoru brakło ściśnionego powietrza, 
bo je nie przyrządzili kompresorem motoru, a także nie mogli 
dostać ściśnionego bezwodnika kwasu węglowego użyto – przez 
nieświadomość niebezpieczeństwa – ściśnionego tlenu, poży-
czonego od sąsiada ślusarza, który używał tlenu do samorodne-
go spawania i miał go w zapasie. Ściśniony tlen zapalił osiadły 
w naczyniu wstrzykowem olej, a wywołana tem eksplozja zgru-
chotała naczynie, zaś rozrzucone części uszkodziły obecnego 
w lokalu kierownika ruchu i zajętego tam ucznia, tak ciężko, że 
obaj ponieśli śmierć wskutek odniesionych obrażeń.

Znany jest także wypadek eksplozji wstrzykowego naczynia, 
gdzie dla podniesienia w niem ciśnienia powietrza podgrzano 
to naczynie węglowym ogniem (!!). Lekkomyślność czy bez-
myślność, a właściwie bezdenny w zarządzaniu nierozsądek. […]

(inż. A. Nawratil „Inspektor Pracy” 1930, nr 1-2)

Od redakcji: w tekście zachowano oryginalną pisownię, dokonano niewielkich skrótów.
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– Dekret tymczasowy o urządze-
niu i działalności inspekcji pracy (Dz.U. 
z 1919 r., nr 5, poz. 90).

– Przepisy tymczasowe o wynagro-
dzeniu urzędników inspekcji pracy (Dz.U. 
z 1919 r., nr 5, poz. 91).

– Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. 
w przedmiocie zmiany przepisów obo-
wiązującej na obszarze b. dzielnic au-
strjackich ustawy z dnia 17 czerwca  
1883 r. o ustanowieniu inspektorów 
przemysłowych (Dz.U. z 1920 r. nr 23,  
poz. 125).

– Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 
17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowe-
go podziału b. Królestwa Kongresowe-
go i b. Obwodu Białostockiego na okrę-
gi i obwody pracy, stosownie do podziału 
tego obszaru na województwa i starostwa 
(Dz.U. z 1921 r. nr 23, poz. 131).

– Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 
18 maja 1921 r. w przedmiocie terytorjal-
nego podziału województw Krakow-
skiego, Lwowskiego, Stanisławowskie-
go i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji 
Pracy (Dz.U. z 1921 r. nr 55, poz. 345).
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– Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu 
mocy obowiązującej dekretów o inspekcji 
pracy oraz o pracowniczych związkach 
zawodowych na Ziemię Wileńską (Dz.U. 
z 1922 r. Nr 73, poz. 662).

– Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 października 1922 r. o urzą-
dzeniu tymczasowem inspekcji pracy 
na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz.U.  
z 1922 r. Nr 96, poz. 885).

– Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 października 1922 r. o rozcią-
gnięciu mocy obowiązującej dekretów 
i ustaw w przedmiocie ochrony pracy 
na obszar województw: nowogródzkie-
go, poleskiego i wołyńskiego, powia-
tów: grodzieńskiego i wołkowyskiego 
oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej 
i suchopolskiej powiatu bielskiego woje-
wództwa białostockiego (Dz.U. z 1922 r.  
Nr 94, poz. 871).

– Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 17 marca 1927 r.  
o Radzie Ochrony Pracy (Dz.U. z 1927 r. 
Nr 83, poz. 740).

– Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. 
o inspekcji pracy (Dz.U. z 1927 r. Nr 67,  
poz. 590).

– Rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Opieki Społecznej z dnia 20 lu-
tego 1928 r. wydane w porozumieniu  
z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz 
Ministrem Rolnictwa w sprawie podziału  
terytorjalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej na okręgi i obwody Inspekcji Pracy  
(Dz.U. z 1928 r. Nr 41, poz. 397).

– Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. 
o bezpieczeństwie i higjenie pracy (Dz.U. 
z 1928 r. Nr 35, poz. 325).

– Rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o sądach pracy (Dz.U. z 1928 r. Nr 37, 
poz. 350).

– Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. 
o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 1950 r. Nr 6, poz. 52).

– Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. 
o terenowych organach jednolitej wła-
dzy państwowej (Dz.U. z 1950 r. Nr 14, 
poz. 130).

– Dekret z 10 listopada 1954 r. 
o przejęciu przez związki zawodowe za-
dań w dziedzinie wykonywania ustaw 
o ochronie, bezpieczeństwie i higienie 
pracy oraz sprawowaniu inspekcji pracy 
(Dz.U. z 1954 r. Nr 52, poz. 260).

– Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. 
o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U. 
z 1965 r. Nr 13, poz. 91).

– Uchwała Rady Ministrów i Cen-
tralnej Rady Związków Zawodowych 
z dnia 12 października 1965 r. w sprawie 
zasad i trybu wykonywania orzecznictwa 
w sprawach o wykroczenia przeciwko 
przepisom prawa pracy (M.P. z 1965 r. 
Nr 63, poz. 333).

– Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 1981 r. Nr 6, poz. 23).

– Uchwała Rady Państwa z dnia 
22 stycznia 1988 r. w sprawie ustano-
wienia odznaki honorowej „Za zasługi  
dla ochrony pracy” (M.P. z 1988 r.  
Nr 9, poz. 73).

– Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 października 2004 r. w spra-
wie ustanowienia Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Ochrony Pracy, ustale-
nia jej wzoru i trybu nadawania oraz  
noszenia (Dz.U. z 2004 r. nr 239,  
poz. 2403).

– Ustawa z dnia 13 kwietnia  
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589).

– Zarządzenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 27 sierp-
nia 2007 r. w sprawie nadania statutu  
Państwowej Inspekcji Pracy (M.P.  
z 2007 r. Nr 58, poz. 657).
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