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Wy ni ki kon tro li le gal no ści za trud nie nia, prze strze ga nia prze pi sów o cza sie pra cy
i wy pła ca nia wy na gro dze nia za pra cę by ły te ma tem po sie dze nia Ra dy Ochro ny Pra -
cy, któ re od by ło się 21 ma ja br. w sie dzi bie Sej mu. W ob ra dach, któ rym prze wod ni -
czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, uczest ni czy li: Iwo na Hic kie wicz, głów ny
in spek tor pra cy i Le szek Za jąc, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy ds. nad zo ru, ze
współ pra cow ni ka mi.

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek
głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą cy po wo ła nia peł nią cych
obo wiąz ki okrę go wych in spek to rów pra cy na sta no wi ska okrę -
go wych in spek to rów pra cy: Sta ni sła wy Ziół kow skiej w Po -
zna niu, Mał go rza ty Po ra żyń skiej w Byd gosz czy i Wło dzi mie -
rza Bia du nia w Lu bli nie.

Ma te riał Pań stwo wej In spek cji Pra cy na te mat kon tro li le -
gal no ści za trud nie nia, w tym za trud nie nia cu dzo ziem ców
w ostat nich trzech la tach przed sta wił Ja ro sław Le śniew ski,
dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia w Głów nym
In spek to ra cie Pra cy. W tym okre sie in spek to rzy pra cy prze -
pro wa dzi li łącz nie po nad 72 tys. kon tro li. Zwe ry fi ko wa li le gal -
ność za trud nie nia po nad 564,5 tys. osób. Róż ne go ro dza ju
nie pra wi dło wo ści stwier dzi li w co dru gim kon tro lo wa nym
pod mio cie.

Naj bar dziej szko dli we z punk tu wi dze nia ochro ny praw pra -
cow ni czych for my nie le gal ne go za trud nie nia, tj. za trud nie nie
bez po twier dze nia na pi śmie ro dza ju umo wy o pra cę i jej wa -
run ków oraz nie zgło sze nie oso by za trud nio nej lub wy ko nu ją -
cej in ną pra cę za rob ko wą do ubez pie cze nia spo łecz ne go, stwier -
dzo no w po nad 15% kon tro lo wa nych pod mio tów. Nie pra wi -
dło wo ści te do ty czy ły ogó łem 33 tys. oby wa te li pol skich. Przy -
pad ki nie le gal ne go za trud nie nia i nie le gal nej in nej pra cy za -
rob ko wej stwier dza no naj czę ściej w sek cjach go spo dar ki: trans -
port i go spo dar ka ma ga zy no wa oraz za kwa te ro wa nie i usłu gi
ga stro no micz ne. Do zna czą cych efek tów kon tro li le gal no ści za -
trud nie nia oby wa te li pol skich, prze pro wa dzo nych przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy w la tach 2010–2012, na le ży wy eli mi -
no wa nie przez pra co daw ców róż ne go ro dza ju nie pra wi dło wo -
ści z za kre su le gal no ści za trud nie nia oraz prze strze ga nia prze -
pi sów usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy, do ty czą cych 357,1 tys. pra cu ją cych, wpła ce nie za le głych
skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne za 19,5 tys. pra cow ni ków
na łącz ną kwo tę 16,3 mln zł i na Fun dusz Pra cy za 104,3 tys. pra -
cow ni ków na łącz ną kwo tę 12,5 mln zł. 

Ha li na Tul win, dy rek tor De par ta men tu Praw ne go w Głów -
nym In spek to ra cie Pra cy, prze ka za ła in for ma cję nt. wy ni ków
dzia łal no ści in spek cji w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów o cza -
sie pra cy oraz o wy pła cie wy na gro dze nia za pra cę. W 2012 r. in -

spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li 1496 kon tro li do ty czą cych cza -
su pra cy w za kła dach róż nych branż oraz 131 kon tro li w pod -
mio tach pro wa dzą cych dzia łal ność w sek to rze ban ko wym. Naj -
wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy ło obo wiąz ku okre śle nia w ukła -
dzie zbio ro wym pra cy, re gu la mi nie pra cy lub ob wiesz cze niu
sys te mów cza su pra cy, roz kła dów cza su pra cy i okre sów roz li -
cze nio wych oraz pro wa dze nia ewi den cji cza su pra cy. Czę ściej
niż w in nych bran żach uchy bie nia przy roz li cza niu pra cy w go -
dzi nach nad licz bo wych stwier dza no w sek to rze ban ko wym.
Co trze ci kon tro lo wa ny pra co daw ca nie re kom pen so wał pra cy
w go dzi nach nad licz bo wych zgod nie z prze pi sa mi – cza sem
wol nym lub wy na gro dze niem po więk szo nym o od po wied ni
do da tek. Uwa gę jed nak zwra ca zni ko ma licz ba przy pad ków
nie wy pła ce nia wy na gro dze nia w skon tro lo wa nych pla ców kach
ban ko wych (u pra co daw ców na le żą cych do sek to ra ban ko we -
go nie pra wi dło wość tę stwier dzo no je dy nie w od nie sie niu
do 0,2% pra cow ni ków, w po rów na niu z 20% pra cow ni ków
skon tro lo wa nych w tym za kre sie u pra co daw ców spo za sek to -
ra ban ko we go).

In spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li 680 kon tro li w za kre sie
prze strze ga nia prze pi sów o cza sie pra cy w bu dow nic twie, któ -
re ob ję ły 673 pra co daw ców. Naj wię cej uchy bień do ty czy ło pro -
wa dze nia ewi den cji cza su pra cy, nie wła ści we go okre śle nia
w źró dłach pra wa we wnątrz za kła do we go sys te mów i roz kła -
dów cza su pra cy oraz dłu go ści okre sów roz li cze nio wych. Są to
uchy bie nia for mal ne, ma ją one jed nak zna czą cy wpływ na re -
ali za cję funk cji ochron nej prze pi sów o cza sie pra cy oraz na na -
li cza nie i wy pła tę na leż nych pra cow ni kom świad czeń, pra cy
w dniu wol nym z ty tu łu prze cięt nie pię cio dnio we go ty go dnia
pra cy (na ogół w so bo tę), nie zre kom pen so wa nej przez pra co -
daw cę in nym dniem wol nym od pra cy. 

Kom plek so we kon tro le prze strze ga nia prze pi sów pra wa
pra cy przy wy pła cie wy na gro dzeń i in nych świad czeń ze sto -
sun ku pra cy u 721 pra co daw ców dzia ła ją cych w bran ży bu -
dow la nej wy ka za ły, że naj wię cej nie pra wi dło wo ści do ty czy ło
nie wy pła ce nia lub nie ter mi no wej wy pła ty ekwi wa len tu pie -
nięż ne go za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy, po dob -
nie jak pod czas kon tro li prze pro wa dzo nych w za kła dach róż -
nych branż.
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Za gro że nia w rol nic twie
W Er ding k/Mo na chium w Niem czech od by ło się
od 28 kwiet nia do 1 ma ja br. 37. se mi na rium zor -
ga ni zo wa ne przez Mię dzy na ro do wą Sek cję ISSA
(Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Za bez pie -
cze nia So cjal ne go) ds. Pre wen cji w Rol nic twie.
Obec ną pre zy den cję spra wu je Ka sa Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, któ ra wspól nie z nie -
miec kim od po wied ni kiem przy go to wa ła te go -
rocz ne se mi na rium pod na zwą „Za po bie ga nie ry -
zy kom za wo do wym w rol nic twie”. Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy re pre zen to wa li Ja kub Choj nic ki,
kie row nik Sek cji Pre wen cji w GIP oraz Ka ta rzy na
Mie tel ska, ko or dy na tor dzia łań pre wen cyj no -pro -
mo cyj nych w rol nic twie z De par ta men tu Pre wen -
cji i Pro mo cji GIP. Spo tka nie umoż li wi ło wy mia nę
do świad czeń eks per tom i spe cja li stom, któ rzy
na co dzień zaj mu ją się za gad nie niem za po bie -
ga nia wy pad kom przy pra cy i za gro że niom za -
wo do wym w rol nic twie. Przed sta wio no wy ni ki
naj now szych ba dań i ana liz do ty czą cych bez pie -
czeń stwa w pra cy rol ni czej, dys ku to wa no tak że
nad kie run ka mi dzia łań pre wen cyj nych w Eu ro -
pie i kra jach roz wi ja ją cych się.

Ko mi te t Wyż szych In spek to rów Pra cy
Apli ka cje tech no lo gii in for ma tycz nych, wy ko rzy sty wa ne w dzia łal no ści kon tro l nej
i in for ma cyj nej in spek cji pra cy, by ły te ma tem kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej pod -
czas 64. po sie dze nia Ko mi te tu Wyż szych In spek to rów Pra cy, któ re od by ło się 21 i 22
ma ja br. w Du bli nie. W ob ra dach udział wzię ła de le ga cja Pań stwo wej In spek cji Pra cy
pod prze wod nic twem Mał go rza ty Kwiat kow skiej – za stęp cy głów ne go in spek to -
ra pra cy. W re fe ra tach za pre zen to wa nych na kon fe ren cji zwra ca ły uwa gę przy kła dy
apli ka cji uspraw nia ją cych dzia łal ność in spek to rów pra cy i zmniej sza ją cych ob cią że -
nia ad mi ni stra cyj ne zwią za ne z pro wa dze niem do ku men ta cji kon tro l nej. Za de mon -
stro wa no wie le na rzę dzi ko mu ni ka cyj nych in spek cji pra cy, wy ko rzy stu ją cych in ter -
ne to we me dia spo łecz no ścio we. W pro gra mie kon fe ren cji zna la zła się rów nież pre -
zen ta cja sys te mu „Na vi ga tor”, któ rej do ko nał Pa weł Ma tu ła, kie row nik Sek cji Ana liz
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Rze szo wie.
Dru gi dzień spo tka nia prze zna czo ny był na ob ra dy ple nar ne ko mi te tu, słu żą ce pod -
su mo wa niu do tych cza so wych ini cja tyw i uzgod nie niu no wych dzia łań. Na le ży
do nich pla no wa na na rok 2014 kam pa nia kon tro l na i in for ma cyj na do ty czą ca po -
tknięć, po śli zgnięć i upad ków. Ko or dy nu ją ca kam pa nię na szcze blu unij nym Es to nia
przed sta wi ła jej za ło że nia, wstęp ny har mo no gram dzia łań oraz pro po zy cje na rzę dzi
słu żą cych re ali za cji za dań kon tro l nych i in for ma cyj nych. Jest wśród nich pro jekt
apli ka cji in for ma tycz nej, któ ra ma uspraw niać wi zy ta cje za kła dów pra cy.

Mo bil na Eu ro pa
„Mo bil na Eu ro pa – udział i in te gra cja oby wa te li
Unii Eu ro pej skiej” to te mat kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych Au strii, któ ra od by ła się 7 i 8 ma ja br. w Wied -
niu. By ła to kon ty nu acja se mi na rium pn. „Swo -
bod ne prze miesz cza nie się i udział oby wa te li
Unii Eu ro pej skiej szan są dla wszyst kich”, zor ga -
ni zo wa ne go w Rot ter da mie we wrze śniu 2012 r.
W imie niu Pań stwo wej In spek cji Pra cy w kon fe -
ren cji wie deń skiej uczest ni czył Ja ro sław Ci choń
z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Ce -
lem oby dwu przed się wzięć by ło stwo rze nie plat -
for my do dys ku sji, w ja ki spo sób zmak sy ma li zo -
wać ko rzy ści pły ną ce ze swo bod ne go prze miesz -
cza nia się pra cow ni ków w Unii Eu ro pej skiej. Kon -
fe ren cja w Wied niu obej mo wa ła rów nież prak -
tycz ne aspek ty tej pro ble ma ty ki w for mie warsz -
ta tów te ma tycz nych po świę co nych: do brym prak -
ty kom państw człon kow skich co do przyj mo wa -
nia cu dzo ziem ców (do star cze nie od po wied nich
in for ma cji przed przy jaz dem, „pa kie ty po wi tal -
ne”, kur sy ję zy ko we itp.), udzia łu pra co daw ców
w pro ce sie in te gra cji cu dzo ziem ców oraz uzna -
wa nia umie jęt no ści i kwa li fi ka cji uzy ska nych w in -
nym kra ju. Warsz ta ty by ły po łą czo ne z wi zy ta mi
stu dyj ny mi w in sty tu cjach zaj mu ją cych się da -
ny mi za gad nie nia mi, tj. od po wied nio: w Urzę -
dzie Miej skim Wied nia, Au striac kiej Fe de ral nej
Izbie Go spo dar czej oraz w Wie deń skim Cen trum
Kon sul ta cyj nym ds. Uzna wa nia Kwa li fi ka cji.

O nad zo rze ryn ku
W koń cu kwiet nia br. w Bruk se li mia ło miej sce
spo tka nie Gru py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj nej
ADCO ds. dy rek ty wy o środ kach ochro ny in dy -
wi du al nej, w któ rym uczest ni czył przed sta wi ciel
PIP Ja ro sław Ny zio, star szy in spek tor pra cy – spe -
cja li sta z OIP w Po zna niu. Ko mi sja Eu ro pej ska
przed sta wi ła ra mo we za ło że nia pa kie tu dla nad -
zo ru ryn ku, któ ry ma być wdro żo ny w 2015 r.
W jed nym do ku men cie ma ją być za war te: za sa -
dy nad zo ru ryn ku (tak że dla pro duk tów, dla któ -
rych nie ma dy rek tyw, z pew ny mi wy jąt ka mi, jak
np. żyw ność), za sa dy no ty fi ka cji oraz co rocz ne
spra woz da nia do KE o wy ni kach kon tro li nad zo -
ru ryn ku. Pa kiet ten prze wi du je moż li wość na -
kła da nia kar pie nięż nych przez in spek to rów nad -
zo ru ryn ku. Po wo ła ne zo sta nie Eu ro pej skie Fo -
rum Nad zo ru Ryn ku, któ re go głów nym ce lem
bę dzie nad zór nad prze pły wem in for ma cji po -
mię dzy nad zo ra mi ryn ku po szcze gól nych kra -
jów. No wy pa kiet ma rów nież m.in. wpro wa dzić
re gu la cje dla baz ISMS i Ra pex.

Kon kurs dla uczniów rze mio sła
Przed sta wi ciel ka Izby Rze mieśl ni czej w Lu bli nie zwy cię ży ła w te go rocz nym kon kur -
sie wie dzy o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla uczniów z za kła dów rze -
mieśl ni czych. To już trzy na sta edy cja im pre zy or ga ni zo wa nej tra dy cyj nie przez Zwią -
zek Rze mio sła Pol skie go i Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Uczest ni czy ło w niej 48 osób
z ca łe go kra ju. Fi nał kon kur su od był się 15 ma ja br. w sie dzi bie ZRP. Uczest ni cy fi na -
łu, zgło sze ni przez izby rze mieśl ni cze z ca łe go kra ju, od po wia da li na pi sem ne py ta -
nia te sto we z za kre su: praw nej ochro ny i tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy, er go -
no mii, prze pi sów prze ciw po ża ro wych oraz za sad udzie la nia pierw szej po mo cy. Naj -

więk szą wie dzą wy ka za ła się Mag da le na Drozd, przy szła fry zjer ka z Za mo ścia. Ko -
lej ne dwa miej sca za ję li: Mo ni ka Gły żew ska, rów nież przy szła fry zjer ka, re pre zen -
tant ka Byd gosz czy oraz uczą cy się za wo du elek try ka Piotr Po pio łek z Opo la. Wy ło -
nio no tak że zwy cięz ców w ry wa li za cji dru ży no wej. Tu taj naj lep sza oka za ła się dru ży -
na z Opo la, wy prze dza jąc przed sta wi cie li Słup ska, Lu bli na i Wro cła wia. Iwo na Hic -
kie wicz, głów ny in spek tor pra cy, gra tu lu jąc lau re atom osią gnię te go suk ce su, pod -
kre śli ła za an ga żo wa nie za kła dów rze mieśl ni czych w pro ces rze tel ne go przy go to wa -
nia do bez piecz ne go i zgod ne go z prze pi sa mi wy ko ny wa nia pra cy przez oso by po -
dej mu ją ce na ukę za wo du.

Ma jów ki z SIP-ami
Maj bie żą ce go ro ku był mie sią cem szcze gól nie ak tyw nej współ pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi ze spo łecz ną in spek -
cją pra cy. W trak cie czte rech szko leń, zor ga ni zo wa nych w sie dzi bie OIP w Ło dzi, na Po li tech ni ce Łódz kiej i w ko pal ni wę gla w Beł -
cha to wie przez do rad cę Paw ła Szy mań skie go, a pro wa dzo nych przez in spek to rów pra cy OIP w Ło dzi: Da riu sza Bo ro wiec kie go,
Je rze go Zie liń skie go, Mar ka Kuź miń skie go, Ka mi la Ka łuż ne go, 222 spo łecz nych in spek to rów pra cy z te re nu wo je wódz twa
łódz kie go wzbo ga ci ło swo ją wie dzę z za kre su pra wa pra cy i bhp, po trzeb ną do wła ści we go wy ko ny wa nia za dań. Po czę ści szko le -
nio wej od by wa ły się rów nież dłu gie dys ku sje, w trak cie któ rych pre le gen ci udzie la li wy czer pu ją cych od po wie dzi. Uczest ni cy szko -
leń otrzy ma li ma te ria ły szko le nio we PIP.

Wspomnienie

Bog dan Chło pic ki, star szy in spek tor pra cy, uro dził się 23 paź dzier ni -
ka 1955 r. w Ra do miu. W 1981 r. ukoń czył Wy dział Me cha nicz ny na Po li tech -
ni ce Świę to krzy skiej w Kiel cach. W la tach 1981-1982 pra co wał na sta no wi sku
tech no lo ga w Ra dom skiej Fa bry ce Wy ro bów Me ta lo wych „POLMETAL”. Od ro -
ku 1982 do ro ku 1985 był za trud nio ny w Wyż szej Szko le In ży nier skiej w Ra -
do miu na sta no wi sku tech no lo ga. Na stęp nie w la tach 1985-1986 pra co wał
w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Wy ro bów In sta la cyj no -Sa ni tar nych i Grzew -
czych w Ra do miu na sta no wi sku spe cja li sty do spraw ko or dy na cji bran ży
i roz wo ju tech nicz ne go.

Pra cę za wo do wą w Pań stwo wej In spek cji Pra cy roz po czął 15 paź dzier ni -
ka 1986 r., po cząt ko wo w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Kiel cach, a od
1 stycz nia 1999 r., w związ ku ze zmia ną wła ści wo ści te ry to rial nej – w Okrę go -
wym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie, w Od dzia le w Ra do miu.

Bog dan Chło pic ki miał du żą wie dzę teo re tycz ną i prak tycz ną oraz bar dzo
do brze opa no wa ny warsz tat in spek tor ski. Był czło wie kiem od po wie dzial nym
i z peł nym pro fe sjo na lizmem wy ko ny wał czyn no ści kon tro l ne, dba jąc przy tym
o po zy tyw ny wi ze ru nek urzę du. Za wsze był wraż li wy na krzyw dę ludz ką.

Wy ko nu jąc za da nia in spek to ra pra cy, brał udział w kon tro lach wiel ko po -
wierzch nio wych pla có wek han dlo wych, miał wpływ na zmia ny w po dej ściu
pod mio tów z ka pi ta łem za gra nicz nym do obo wiąz ków i upraw nień pra cow ni -
ków. Przez wie le lat pro wa dził też kon tro le w służ bie zdro wia, w tym w szpi ta -
lach, przy czy nia jąc się do po pra wy wa run ków pra cy rze szy pra cow ni ków. Dzię -
ki swo jej kon se kwen cji osią gał bar dzo do bre re zul ta ty w pra cy. 

Star szy in spek tor pra cy Bog dan Chło pic ki chęt nie uczest ni czył w ży ciu spo -
łecz nym okrę gu, wpły wa jąc na in te gra cję pra cow ni ków. Je go pa sją by ły po -
dró że, po zna wa nie przy ro dy, tech ni ka i in for ma ty ka. Na sta łe zwią zał się z in -
spek cją pra cy. Po trzy dzie stu sied miu la tach pra cy, wra ca jąc z prze pro wa dzo -
nej kon tro li, zgi nął w wy pad ku dro go wym.

Współpracownicy z OIP w Warszawie
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Zna ją pra wo pra cy
W bie żą cym ro ku Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi po raz ko lej -
ny włą czył się w or ga ni za cję ogól no pol skie go fi na łu kon kur su
„Spraw ny w za wo dzie – bez piecz ny w pra cy”, or ga ni zo wa ne go
przez Ochot ni cze Huf ce Pra cy, pod pa tro na tem Ko men dan ta Głów -
ne go OHP. By ła to już dzie sią ta edy cja kon kur su, któ re go ce lem jest
pod no sze nie ja ko ści i efek tyw no ści przy go to wa nia za wo do we go

uczest ni ków OHP oraz upo wszech nia nie wśród mło dzie ży wy ma -
gań z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy i prze pi sów pra wa
pra cy. W fi na le, któ ry od był się 14 ma ja br. w Cen trum Kształ ce nia
i Wy cho wa nia OHP w Do biesz ko wie k/Ło dzi, ry wa li zo wa li ucznio -
wie kształ cą cy się w za wo dzie fry zjer oraz re pre zen tan ci ko mend
wo je wódz kich OHP i Cen trów Kształ ce nia i Wy cho wa nia z ca łe go
kra ju, wy ło nie ni w eli mi na cjach prze pro wa dzo nych w po szcze gól -
nych wo je wódz twach. Za da niem uczest ni ków kon kur su by ło roz -
wią za nie te stu za wie ra ją ce go 50 py tań do ty czą cych bhp i pra wa
pra cy, ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz udzie la nia pierw szej po mo -
cy. Naj lep szy wy nik (48 punk tów) uzy skał Do mi nik Le siak z Sie ra -
dza, re pre zen tu ją cy Łódz ką Wo je wódz ką Ko men dę OHP. Dru gie
miej sce, z wy ni kiem 46 punk tów, uzy skał Da wid Zga ma, re pre zen -
tu ją cy Cen trum Kształ ce nia i Wy cho wa nia w Szczaw ni cy, woj. ma ło -
pol skie, a na trze ciej po zy cji, z wy ni kiem 43 punk ty, upla so wa ła się
Mo ni ka De pe ras, re pre zen tu ją ca wo je wódz two świę to krzy skie.
W uro czy sto ści pod su mo wa nia kon kur su wzię li udział m.in. ko -
men dant głów ny OHP Ma rian Naj dy chor, okrę go wy in spek tor pra -
cy w Ło dzi An drzej Świ der ski, dy rek tor Ce chu Rze miosł Róż nych
w Ło dzi Hen ryk Staw ski.

Z UDT-em do rol ni ków
Bez pie czeń stwo i hi gie na pod czas prac rol ni czych oraz za gro -
że nia wy ni ka ją ce z użyt ko wa nia w go spo dar stwach rol nych
urzą dzeń i ma szyn pod le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu
by ły przed mio tem cy klu szko leń dla rol ni ków in dy wi du al nych
z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go. Zor ga ni zo wał je na prze -
ło mie kwiet nia i ma ja br. – wraz z przed sta wi cie lem UDT w Lu -
bli nie, w ra mach pro gra mu in for ma cyj no -pro mo cyj ne go „Sza -
nuj ży cie! Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie rol nym” – To -
masz Abram czyk, spe cja li sta w OIP w Lu bli nie. Rol ni cy usły -
sze li in for ma cje na te mat oko licz no ści wy pad ków przy pra -
cach rol ni czych i go spo dar skich oraz za sad bez piecz nej pra cy.
Przed sta wi ciel UDT mó wił o za gro że niach wy ni ka ją cych z użyt -
ko wa nia urzą dzeń i ma szyn, z któ rych ko rzy sta ją rol ni cy, a pod -
le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu. Szko le nia prze pro wa dzo -
no w gmi nach: Strzy że wi ce, Pu cha czó w i Po lu bi cze. Uczest ni -
czy ło w nich bli sko 80 rol ni ków. 

Wy star czy jed na pro ce du ra
po wy pad ko wa

Roman Giedrojć, Da riusz Smo liń ski

Do ku men to wa nie oko licz no ści i przy czyn
zda rzeń wy pad ko wych zwią za nych z wy ko -
ny wa niem pra cy jest ak tu al nie uza leż nio ne
od spo so bu świad cze nia pra cy i cha rak te ru
zda rze nia wy pad ko we go. Ina czej prze bie gać
bę dzie za tem ba da nie oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ku przy pra cy, a ina czej wy pad ku
w dro dze do i z pra cy, jesz cze ina czej wy pad -
ku w szcze gól nych oko licz no ściach.

Wy pad ków ci u nas do sta tek

Ze wzglę du na od mien ność prze wi dzia -
nych przez prze pi sy pro ce dur na le ży wy róż -
nić na stę pu ją ce gru py wy pad ków, czy li na -
głych zda rzeń wy wo ła nych przy czy ną ze -
wnętrz ną, po wo du ją cych uraz lub śmierć:

● wy pad ki, któ rym uległ pra cow nik1 – pod -
czas lub w związ ku z wy ko ny wa niem przez
pra cow ni ka zwy kłych czyn no ści bądź po le -
ceń prze ło żo nych; pod czas lub w związ ku
z wy ko ny wa niem przez pra cow ni ka czyn no -
ści na rzecz pra co daw cy, na wet bez po le ce -
nia; w cza sie po zo sta wa nia pra cow ni ka w dys -
po zy cji pra co daw cy w dro dze mię dzy sie dzi -
bą pra co daw cy a miej scem wy ko ny wa nia
obo wiąz ku wy ni ka ją ce go ze sto sun ku pra cy;

● wy pad ki, któ rym uległ pra cow -
nik2 – w cza sie po dró ży służ bo wej; pod czas
szko le nia w za kre sie po wszech nej sa mo obro -
ny; przy wy ko ny wa niu za dań zle co nych przez
dzia ła ją ce u pra co daw cy or ga ni za cje związ -
ko we;

● wy pad ki, któ rym ule gła in na oso ba ob -
ję ta ubez pie cze niem wy pad ko wym – pod -
czas wy ko ny wa nia od płat nie pra cy na pod -
sta wie skie ro wa nia do pra cy w cza sie od by -
wa nia ka ry po zba wie nia wol no ści lub tym -
cza so we go aresz to wa nia; pod czas od by wa -
nia szko le nia, sta żu, przy go to wa nia za wo do -
we go do ro słych; w cza sie wy ko ny wa nia przez
człon ka rol ni czej spół dziel ni pro duk cyj nej,
spół dziel ni kó łek rol ni czych oraz przez in ną
oso bę trak to wa ną na rów ni z człon kiem spół -
dziel ni w ro zu mie niu prze pi sów o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych pra cy na rzecz tych

spół dziel ni; pod czas wy ko ny wa nia pra cy
i współ pra cy na pod sta wie umo wy agen cyj -
nej, umo wy-zle ce nia lub umo wy o świad cze -
nie usług, do któ rej zgod nie z Ko dek sem cy -
wil nym sto su je się prze pi sy do ty czą ce zle ce -
nia; w cza sie wy ko ny wa nia zwy kłych czyn -
no ści zwią za nych z pro wa dze niem i współ -
pra cą przy pro wa dze niu dzia łal no ści po za -
rol ni czej w ro zu mie niu prze pi sów o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych; pod czas wy ko ny -
wa nia pra cy na pod sta wie umo wy agen cyj -
nej, umo wy-zle ce nia lub umo wy o świad cze -
nie usług, do któ rej zgod nie z Ko dek sem cy -
wil nym sto su je się prze pi sy do ty czą ce zle ce -
nia al bo umo wy o dzie ło, je że li umo wa ta ka
zo sta ła za war ta z pra co daw cą, z któ rym oso -
ba po zo sta je w sto sun ku pra cy; pod czas peł -
nie nia przez funk cjo na riu sza cel ne go obo -
wiąz ków służ bo wych;

● wy pad ki w szcze gól nych oko licz no -
ściach3 – po wsta łe przy wy ko ny wa niu prac
zwią za nych ze spi sa mi po wszech ny mi;
przy wy ko ny wa niu funk cji rad ne go lub człon -
ka ko mi sji ra dy wszyst kich jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go al bo przy wy ko ny wa -
niu przez soł ty sa czyn no ści zwią za nych z tym
sta no wi skiem; przy wy ko ny wa niu funk cji ław -
ni ka w są dzie; w cza sie za jęć dy dak tycz nych,
wy cho waw czych lub opie kuń czych re ali zo -
wa nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne sys te -
mu oświa ty, za jęć w szko le wyż szej lub za jęć
na stu diach dok to ranc kich al bo w cza sie od -
by wa nia prak ty ki prze wi dzia nej or ga ni za cją
stu diów lub na uki; przy pra cy w Ochot ni -
czych Huf cach Pra cy na in nej pod sta wie niż
umo wa o pra cę; przy pra cy wy ko ny wa nej
w ra mach te ra pii za ję cio wej w jed nost kach
or ga ni za cyj nych po mo cy spo łecz nej oraz pu -
blicz nych za kła dach opie ki zdro wot nej;
przy wy ko ny wa niu bez po śred niej ochro ny
przed klę ska mi ży wio ło wy mi; przy wy ko ny -
wa niu funk cji człon ka ko mi sji po wo ła nej przez
or gan pań stwo wy lub or gan sa mo rzą du te -
ry to rial ne go do prze pro wa dze nia wy bo rów
lub re fe ren dum; przy wy ko ny wa niu świad -
czeń przez wo lon ta riu sza; w trak cie uczest -

Zróż ni co wa nie pro ce dur
do ku men to wa nia i zgła -
sza nia wy pad ków zwią -
za nych z wy ko ny -
wa niem pra cy wy da je
się już dziś nie po trzeb -
ne. Jest ana chro ni zmem
z okre su PRL-u, po wo du -
ją cym tyl ko do dat ko we
biu ro kra tycz ne ob cią że -
nie dla pra co daw ców,
a do te go wy wo łu ją cym
licz ne wąt pli wo ści in ter -
pre ta cyj ne.

1 Wy pad ki przy pra cy sen su stric to.
2 Tzw. wy pad ki zrów na ne z wy pad kiem
przy pra cy.
3 Usta wa z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r.
o za opa trze niu z ty tu łu wy pad ków lub
cho rób za wo do wych po wsta łych
w szcze gól nych oko licz no ściach (Dz.U.
Nr 199, poz. 1674, z późn. zm. oraz Dz.U.
z 2009 r. Nr 99, poz. 825).

Na rzecz nie peł no spraw nych
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz i pre zes Za rzą du
Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw -
nych Woj ciech Ski ba pod pi sa li 7 ma ja br. w War sza wie de -
kla ra cję o współ pra cy i wza jem nej wy mia nie in for ma cji. Jej
ce lem jest „pod nie sie nie efek tyw no ści i sku tecz no ści pro wa -
dzo nych dzia łań kon tro l no -nad zor czych”. De kla ra cja za kła -
da ko or dy na cję wspól nych dzia łań kon tro l nych, ini cjo wa nie
i kon sul to wa nie zmian prze pi sów w usta wie o re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no -
spraw nych, po dej mo wa nie przed się wzięć słu żą cych pod no -
sze niu kwa li fi ka cji pra cow ni ków obu urzę dów. Prze wi du je
wy mia nę do świad czeń do ty czą cych do sko na le nia me tod
kon tro li i in for ma cji o pro ble mach zwią za nych z za trud nia -
niem osób nie peł no spraw nych. Stro ny za de kla ro wa ły też
m.in. wza jem ne prze ka zy wa nie da nych o nie pra wi dło wo -
ściach przy wy pła cie wy na gro dze nia pra cow ni kom nie peł -
no spraw nym przez pra co daw ców ko rzy sta ją cych ze środ -
ków fi nan so wych PFRON oraz o bra ku lub nie ter mi no wo ści
do ko ny wa nia wpłat na Fun dusz Pra cy. 

Na Ko mi sji o pre wen cji
Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej, pod prze wod nic -
twem po sła Ma riu sza Błasz cza ka, 8 ma ja br. roz pa trzy ła in for ma -
cję głów ne go in spek to ra pra cy o wy ni kach dzia łal no ści pre wen cyj -
nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy w za kre sie po pu la ry za cji obo wią zu -
ją cych re gu la cji pra wa pra cy i kształ to wa nia świa do mo ści pra cow -
ni ków i pra co daw ców. In for ma cję przed sta wi ła Mał go rza ta Kwiat -
kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Stwier dzi ła, że za da -
nia słu żą ce po pu la ry za cji pra wa pra cy są re ali zo wa ne przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy od po cząt ku jej ist nie nia. W 2007 ro ku, gdy
przy ję to no wą usta wę o PIP, pre wen cja uzy ska ła for mę sys te mo wą
i sta ła się kon se kwent nie re ali zo wa nym pro ce sem, któ ry opar ty jest
na ana li zie do stęp nych da nych, pla no wa niu i oce nie osią gnię tych
wy ni ków. Do pod sta wo wych form dzia ła nia in spek cji w tym za kre -
sie na le żą: szko le nia, pu bli ka cje, po rad nic two ad re so wa ne do pra -

cow ni ków i pra co daw ców. In spek cja pra cy opra co wu je i wdra -
ża kam pa nie oraz pro gra my in for ma cyj ne i edu ka cyj ne, ad -
re so wa ne do róż nych grup od bior ców. God ną uwa gi ini cja -
ty wą PIP w ostat nich la tach by ło m.in. zor ga ni zo wa nie i prze -
pro wa dze nie kam pa nii „Po znaj swo je pra wa w pra cy”, kon ty -
nu owa nej w ra mach kam pa nii „Za nim po dej miesz pra cę”.

W dys ku sji po sło wie zwró ci li uwa gę na czę ste zja wi sko uni -
ka nia przez pra co daw ców za wie ra nia umów o pra cę oraz
nie ter mi no we go wy na gra dza nia za pra cę. Po sło wie za pro -
po no wa li rów nież no we ob sza ry dzia łań pre wen cyj nych, któ -
rym in spek cja pra cy mo gła by po świę cić ko lej ne kam pa nie
edu ka cyj ne.
W po sie dze niu uczest ni czy li tak że: za stęp ca głów ne go in -

spek to ra pra cy Le szek Za jąc oraz dy rek tor De par ta men tu
Pre wen cji i Pro mo cji GIP Da riusz Kor czak.
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nic twa w cen trum in te gra cji spo łecz nej;
przy wy ko ny wa niu przez bez ro bot ne go prac
spo łecz nie uży tecz nych; przy od by wa niu prak -
ty ki ab sol wenc kiej;

● wy pad ki, któ re na stą pi ły w dro dze do lub
z miej sca wy ko ny wa nia za trud nie nia lub in -
nej dzia łal no ści sta no wią cej ty tuł ubez pie -
cze nia ren to we go, je że li dro ga ta by ła naj -
krót sza i nie zo sta ła prze rwa na4.

Róż ne pro ce du ry

Naj bar dziej zło żo ny tryb ba da nia oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ków od no si się do pra -
cow ni ków, któ rzy ule gli wy pad kom przy pra -
cy oraz wy pad kom zrów na nym z wy pad ka -
mi przy pra cy. Tryb ten jest okre ślo ny w roz -
po rzą dze niu w spra wie usta la nia oko licz no -
ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy5. Na kła -
da on na pra co daw ców obo wią zek po wo ła -
nia ze spo łu po wy pad ko we go, skła da ją ce go
się z dwóch osób: przed sta wi cie la pra co daw -
cy i przed sta wi cie la pra cow ni ków. Ze spół ten
spo rzą dza pro to kół z ba da nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku6, a na stęp nie pro to kół
za twier dza pra co daw ca. Po szko do wa ne mu
pra cow ni ko wi przy słu gu je pra wo do zło że -
nia za strze żeń do usta leń ze spo łu. Pro ce du ra
ta jest po zo sta ło ścią jesz cze z okre su PRL,
gdzie płat ni kiem więk szo ści świad czeń z ty -
tu łu wy pad ków przy pra cy by ły przed się bior -
stwa pań stwo we lub uspo łecz nio ne. Mia ła
ona za pew niać spo łecz ną kon tro lę nad wy -
pła tą tych świad czeń. W obec nym sys te mie
praw nym, gdy płat ni kiem jest Za kład Ubez -
pie czeń Spo łecz nych, ta ka for ma spo rzą dza -
nia pro to ko łu sta ła się ar cha icz na, tym bar -
dziej że prak ty ka po ka zu je, iż ZUS nie re spek -
tu je usta leń do ko na nych przez za kła do wy
ze spół po wy pad ko wy i do ko nu je sa mo dziel -
nej kwa li fi ka cji wy pad ków, uzna jąc lub nie
zda rze nie za wy pa dek – cza sem od mien nie
niż to zro bił ze spół po wy pad ko wy. Tak że są -
dy wie lo krot nie wska zy wa ły, że ZUS nie jest
zwią za ny usta le nia mi ze spo łu po wy pad ko -
we go i mo że sa mo dziel nie do ko nać oce ny
zda rze nia wy pad ko we go. W tych oko licz no -
ściach wąt pli wa wy da je się po trze ba utrzy -
my wa nia roz bu do wa nej for my ba da nia wy -
pad ków przy pra cy przez dwu oso bo we ze -
spo ły po wy pad ko we. Do świad cze nie wska -
zu je, że pro to ko ły po wy pad ko we i tak są spo -
rzą dza ne przez służ bę bhp dzia ła ją cą z ra -
mie nia pra co daw cy, a uczest nic two przed -
sta wi cie la pra cow ni ków jest za zwy czaj tyl ko
for mal ne.

Od mien na pro ce du ra obo wią zu je w przy -
pad ku ba da nia oko licz no ści wy pad ku w dro -
dze do pra cy lub z pra cy oraz wy pad ku w trak -

cie ubez pie cze nia wy pad ko we go oso by nie -
bę dą cej pra cow ni kiem. W tych przy pad kach
nie obo wią zu ją opar te na Ko dek sie Pra cy za -
sa dy spo rzą dza na pro to ko łu po wy pad ko we -
go. Usta le nia do ko ny wa ne są jed no oso bo -
wo, a za miast pro to ko łu spo rzą dza na jest kar -
ta wy pad ku. Kar ty wy pad ków słu żą zgro ma -
dze niu pod sta wo wych in for ma cji o wy pad -
ku i o po szko do wa nym w ce lu prze ka za nia
ich do ubez pie czy cie la. Znaj du je my tu jed -
nak dwa ro dza je kart: kar ty zgło sze nia wy -
pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy7 oraz
kar ty zgło sze nia wy pad ku w trak cie ubez pie -
cze nia spo łecz ne go oso by nie bę dą cej pra -
cow ni kiem8.

Jesz cze in na pro ce du ra obo wią zu je w przy -
pad ku zda rzeń wy pad ko wych po wsta łych
w szcze gól nych oko licz no ściach. Usta wo daw -
ca nie okre ślił tu for my do ku men tu, ja ki na le -
ży zło żyć w ce lu uzy ska nia świad czeń z ZUS.
Usta wa9 wska zu je je dy nie na ko niecz ność
prze ka za nia do ku men ta cji wy pad ku. Po -
wszech nie przy ję to, że na le ży do niej: oświad -
cze nie po szko do wa ne go o oko licz no ściach
i przy czy nach wy pad ku; in for ma cja od świad -
ka lub świad ków wy pad ku; do ku men ta cja le -
kar ska opi su ją ca do zna ne ob ra że nia i prze -
bieg le cze nia oraz usta le nia uszczerb ku
na zdro wiu; do wo dy umoż li wia ją ce do ko na -
nie kwa li fi ka cji praw nej wy pad ku w za kre sie
ro dza ju i skut ku wy pad ku; do wo dy do ty czą -
ce wy pad ku, ze bra ne przez or ga ny pro wa -
dzą ce śledz two lub do cho dze nie, je że li ma -
te ria ły ta kie zo sta ły ze bra ne i mo gą być udo -
stęp nio ne.

Zbyt wie le do ku men tów

Zróż ni co wa nie pro ce dur do ku men to wa -
nia i zgła sza nia wy pad ków zwią za nych z wy -
ko ny wa niem pra cy wy da je się nie uza sad nio -
ne. Ma my oto nad mier nie roz bu do wa ny sys -
tem praw ny, biu ro kra tycz ne ob cią że nia i licz -
ne wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne. Zna mien ną
mo że tu być sy tu acja, gdzie je den z pra co -
daw ców „na wszel ki wy pa dek” spo rzą dził dla
jed ne go zda rze nia wy pad ko we go za rów no
pro to kół po wy pad ko wy, jak i kar tę wy pad -
ku, gdyż nikt nie umiał mu udzie lić jed no -
znacz nej od po wie dzi, ja ki do ku ment po wi -
nien zo stać spo rzą dzo ny10. 

Brak uza sad nie nia dla tak zróż ni co wa nych
form do ku men to wa nia zda rzeń wy pad ko -
wych wy ni ka tak że z fak tu, że wy pła ca ją cym
świad cze nia we wszyst kich przy pad kach jest
ta sa ma in sty tu cja, czy li ZUS. Wy da je się więc,
że wszyst kie wy pad ki po win ny po sia dać ta -
ką sa mą pro ce du rę do ku men to wa nia zda -
rze nia i zgła sza nia go do ubez pie czy cie la.

4 Usta wa z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme -
ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227, ze zmia na mi z 2011 r. – Dz.U.
Nr 75, poz. 398).
5 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
1 lip ca 2009 r. w spra wie usta la nia oko -
licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra -
cy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) oraz roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy
z dnia 16 wrze śnia 2004 r. w spra wie wzo -
ru pro to ko łu usta le nia oko licz no ści i przy -
czyn wy pad ku przy pra cy (Dz.U. Nr 227,
poz. 2298).
6 Obo wią zek spo rzą dze nia pro to ko łu po -
wy pad ko we go ist nie je nie za leż nie
od skut ków wy pad ku. Na wet w przy pad -
ku bar dzo lek kich ura zów, ta kich jak lek -
kie roz cię cie skó ry dło ni (ska le cze nie się),
po wo du je ko niecz ność spo rzą dze nia pro -
to ko łu po wy pad ko we go i od no to wa nia
wy pad ku w re je strze wy pad ków. Stan ten
jest po zba wio ny uza sad nie nia i przez to
czę sto nie re spek to wa ny przez pra co daw -
ców. W prak ty ce (lecz wbrew pra wu) do -
ku men ta cje po wy pad ko we spo rzą dza ne
są je dy nie w sy tu acjach, gdy zda rze nie
wy pad ko we po wo du je cza so wą nie zdol -
ność do pra cy; wię cej: Da riusz Smo liń ski,
Re je stro wać drob ne ura zy, „ATEST Ochro -
na Pra cy” 2004, nr 8, s. 16. (http://lex.
pl/cza so pi sma/aop/ura zy. html).
7 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 24 grud nia 2002 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad oraz try -
bu uzna wa nia zda rze nia za wy pa dek
w dro dze do pra cy lub z pra cy, spo so bu
je go do ku men to wa nia, wzo ru kar ty wy -
pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy oraz
ter mi nu jej spo rzą dza nia (Dz.U. Nr 237,
poz. 2015).
8 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 19 grud nia 2002 r.
w spra wie try bu uzna wa nia zda rze nia po -
wsta łe go w okre sie ubez pie cze nia wy -
pad ko we go za wy pa dek przy pra cy, kwa -
li fi ka cji praw nej zda rze nia, wzo ru kar ty
wy pad ku i ter mi nu jej spo rzą dze nia
(Dz.U. Nr 236, poz. 1992).
9 Usta wa z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r.
o za opa trze niu z ty tu łu wy pad ków lub
cho rób za wo do wych po wsta łych w szcze -
gól nych oko licz no ściach (Dz.U. Nr 199,
poz. 1674 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2009 r.
Nr 99, poz. 825).
10 Ak tu al nie kwe stię tę roz strzy ga sąd.

Do ku men tem tym po win na być za wsze kar -
ta wy pad ku spo rzą dza na przez płat ni ka skła -
dek. Za sa dą po win no być tak że, że zgło sze -
nia wy pad ku mo że do ko nać tak że sam po -
szko do wa ny bez po śred nio do ubez pie czy -
cie la (ZUS), o ile płat nik skła dek nie do ko na
ta kie go zgło sze nia w usta lo nym ter mi nie (np.
w cią gu 14 dni). W da nej sy tu acji ubez pie -
czy ciel mógł by zwra cać się do pra co daw cy
o prze sła nie do ku men ta cji do ty czą cej wy -
pad ku lub też (jak to jest w przy pad ku KRUS)
sa mo dziel nie pro wa dzić po stę po wa nie po -
wy pad ko we. Ta kie roz wią za nie eli mi nu je ko -
niecz ność an ga żo wa nia Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy w sy tu acji, gdy pra co daw ca nie spo -
rzą dzi w usta lo nym ter mi nie do ku men ta cji
z wy pad ku11.

Nie ozna cza to, że pra co daw cy nie mo gą
do ko ny wać szcze gó ło wych ana liz zda rzeń wy -
pad ko wych oraz wy cią gać z nich od po wied -
nich wnio sków. Pro wa dze nie ta kich ana liz jest
jak naj bar dziej wska za ne, tyl ko że po win ny
one być pro wa dzo ne nie w try bie ad mi ni stra -
cyj nym, okre ślo nym w roz po rzą dze niu, a wy -
ni kać z pro ce dur oce ny ry zy ka za wo do we go.
Każ de zda rze nie wy pad ko we, a w nie któ rych
przy pad kach na wet tyl ko po ten cjal nie wy pad -
ko we, po win no sta no wić pod sta wę do do ko -
na nia oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne -
go z wy ko ny wa ną pra cą na sta no wi sku ro bo -
czym. Na le ży za sta no wić się tak że nad sa mą
de fi ni cją zda rzeń wy pad ko wych zwią za nych
z pra cą. W szcze gól no ści, na le ży po wią zać de -
fi ni cję wy pad ku z nie zdol no ścią do pra cy
stwier dzo ną za świad cze niem le kar skim (ZUS
ZLA). Tyl ko zda rze nia wy pad ko we po wo du ją -
ce nie zdol ność do pra cy po win ny pod le gać
ob li ga to ryj ne mu do ku men to wa niu oraz obo -
wiąz ko wi sta ty stycz nej re je stra cji (kar ta sta ty -
stycz na wy pad ku)12.

In spek to rzy ZUS 
w za kła dach pra cy

Ko niecz ne wy da je się tak że stwo rze nie
roz wią zań praw nych umoż li wia ją cych ubez -
pie czy cie lo wi (ZUS) bez po śred nią oce nę wa -
run ków pra cy w miej scu jej wy ko ny wa nia.
Ubez pie czy ciel po wi nien mieć moż li wość sa -
mo dziel nej oce ny ry zy ka wy pad ku i usta le -
nia staw ki ubez pie cze nia. Kwe stia ta jest nie -
zwy kle istot na z uwa gi na to, że ubez pie cze -
nie wy pad ko we w ZUS utra ci ło cha rak ter
ubez pie cze nia spo łecz ne go i obec nie ma cha -
rak ter świad czeń gwa ran to wa nych z ty tu łu
wy pad ków przy pra cy. Gwa ran tem wy płat
jest pań stwo, któ re za po śred nic twem ZUS
do ko nu je dys try bu cji pie nię dzy po cho dzą -
cych z po dat ków13. 

Ubez pie czy cie le stra ci li re al ne moż li wo -
ści bez po śred nie go wpły wa nia na stan wa -
run ków pra cy w przed się bior stwach. ZUS
stał się je dy nie apa ra tem ad mi ni stra cyj nym
ogra ni czo nym do wy ko ny wa nia dwóch funk -
cji: po bo ru skła dek i płat ni ka świad czeń.
Kon tro le wa run ków pra cy ge ne ral nie zo sta -
ły sce do wa ne na Pań stwo wą In spek cję Pra -
cy14. Ubez pie czy cie le nie ma ją upraw nień
do kon tro li miejsc wy ko ny wa nia pra cy przez
ubez pie czo nych. Stan ten zo stał do dat ko -
wo utrwa lo ny po przez wpro wa dze nie roz -
po rzą dze nia w spra wie róż ni co wa nia sto py
pro cen to wej skład ki na ubez pie cze nie spo -
łecz ne z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho -
rób za wo do wych w za leż no ści od za gro żeń
za wo do wych i ich skut ków15, gdzie je dy -
nym or ga nem upraw nio nym do kon tro li pra -
wi dło wo ści usta la nia wy so ko ści skład ki16

jest PIP. Na le ża ło by zmie nić ak tu al nie obo -
wią zu ją ce pro ce du ry i wpro wa dzić za sa dę,
że o wy so ko ści skład ki na ubez pie cze nie
spo łecz ne po wi nien de cy do wać ubez pie -
czy ciel na pod sta wie prze pro wa dza nych
kon tro li u płat ni ków skła dek17. PIP mo że tu
być je dy nie in sty tu cją wspo ma ga ją cą te
dzia ła nia.

Ostat nia zmia na po win na po le gać na zmo -
dy fi ko wa niu spo so bu prze ka zy wa nia da nych
o wy pad kach do Głów ne go Urzę du Sta ty -
stycz ne go. Nie zro zu mia łe jest przy ję cie za -
sa dy, że GUS po zy sku je da ne sta ty stycz ne
nie od ubez pie czy cie li, lecz od płat ni ków skła -
dek, co po wo du je, że zbie ra ne da ne są obar -
czo ne licz ny mi błę da mi. Po win ny być do star -
cza ne do urzę du sta ty stycz ne go przez ubez -
pie czy cie la.

W do bie zmie nia ją ce go się sys te mu go -
spo dar cze go Eu ro py, w tym Pol ski, a tak że
na ra sta ją cych na pięć spo łecz nych wska za ne
zmia ny wy da ją się nie zbęd ne. Po zo sta wie -
nie scen tra li zo wa ne go sys te mu ubez pie czeń
wy pad ko wych – ob cią żo ne go hi sto rycz ny mi
i eko no micz ny mi uwa run ko wa nia mi – do -
pro wa dzi do te go, że sys tem ten bę dzie co -
raz bar dziej nie wy dol ny, nie moż li wy do za -
ak cep to wa nia ze spo łecz ne go i eko no micz -
ne go punk tu wi dze nia. Już te raz wi docz ne
są symp to my bra ku ak cep ta cji ist nie ją cych
roz wią zań praw nych. Jed nym z je go prze ja -
wów jest sta łe zwięk sza nie się licz by ko mer -
cyj nych ubez pie czeń od wy pad ków przy pra -
cy, któ re co raz czę ściej za stę pu ją ubez pie -
cze nie spo łecz ne18.

nadinspektor Ro man Gie drojć, 
nadinspektor Da riusz Smo liń ski

OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku

11 Art. 11 pkt 6 usta wy z dnia 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy
(Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm. oraz
Dz.U. z 2011 r. Nr 73, poz. 390).
12 D. Smo liń ski: Re je stro wać drob ne ura zy,
op. cit.
13 Skład ka na ubez pie cze nie wy pad ko we
ma tak że cha rak ter da ni ny dla pań stwa.
14 W go spo dar stwach rol nych czyn no ści
są ogra ni czo ne wy łącz nie do kon tro li
i do radz twa w za kre sie bhp. In spek cja
pra cy nie po sia da żad nych re al nych moż -
li wo ści przy mu sze nia rol ni ka do zmian
ma ją cych na ce lu po pra wę sta nu bhp.
15 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r.
w spra wie róż ni co wa nia sto py pro cen to -
wej skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne
z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób
za wo do wych w za leż no ści od za gro żeń
za wo do wych i ich skut ków (Dz.U. Nr 200,
poz. 1692 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2010 r.
Nr 50, poz. 304).
16 Na pod sta wie da nych o wa run kach pra -
cy.
17 Ta kie roz wią za nie obo wią zy wa ło
od lat 30. do lat 50. XX wie ku. W za kre sie
ubez pie cze nia wy pad ko we go usta wa
sca le nio wa ujed no li ci ła stan praw ny
na te re nie ca łe go kra ju oraz wpro wa dzi -
ła wie le istot nych unor mo wań, jak wpro -
wa dze nie po ję cia „wy pa dek w za trud nie -
niu”, obej mu ją ce go tak że wy pad ki
w dro dze do pra cy i z pra cy. Wpro wa dzo -
ne za sa dy fi nan so wa nia ubez pie cze nia
wy pad ko we go za wie ra ły ele men ty sty -
mu lu ją ce dzia łal ność pre wen cyj ną za kła -
dów pra cy na rzecz bhp. Słu ży ła te mu
zróż ni co wa na skład ka ubez pie cze nio wa
oraz ak cja kon tro l na pro wa dzo na przez
or ga ny in spek cyj ne ZUS (źró dło: http:
//www.ciop.pl/10720).
18 Do ty czy to głów nie osób za trud nio -
nych na tzw. umo wy o dzie ło. 
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Za kaz kon ku ren cji w pra wie pra cy

Piotr Smo liń ski
Prawo

Ko deks pra cy wy róż nia dwa ty py umów
o za ka zie kon ku ren cji, w za leż no ści od te go,
w ja kim okre sie za kaz ten miał by obo wią zy -
wać pra cow ni ka. Pra co daw ca mo że więc,
przy speł nie niu prze sła nek z Ko dek su pra cy,
za wrzeć z pra cow ni kiem umo wę o za ka zie kon -
ku ren cji obo wią zu ją cą w okre sie trwa nia sto -
sun ku pra cy (art. 1011 k.p.) bądź w kon kret -
nym okre sie po usta niu sto sun ku pra cy – tzw.
klau zu lę kon ku ren cyj ną (art. 1012 k.p.).

Za kres przed mio to wy

Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wyż sze go
z 12 wrze śnia 2008 r. (I PK 27/08) dzia łal no -
ścią kon ku ren cyj ną wy ni ka ją cą z umo wy o za -
ka zie kon ku ren cji, za war tą na pod sta wie
art. 1011 i art. 1012 k.p., jest je dy nie ta ka dzia -
łal ność pra cow ni ka, któ ra jest przez nie go
rze czy wi ście pro wa dzo na, ad re so wa na do te -
go sa me go krę gu od bior ców, choć czę ścio -
wo po kry wa się z dzia łal no ścią pra co daw cy
i re al nie za gra ża je go in te re som. Co wię cej,
za kaz pro wa dze nia dzia łal no ści kon ku ren cyj -
nej mo że od no sić się za rów no do przed mio -
tu dzia łal no ści fak tycz nie pro wa dzo nej przez
pra co daw cę, jak i do dzia łal no ści za pla no wa -
nej (zob. wy rok Są du Naj wyż sze go z 24 paź -
dzier ni ka 2006 r., II PK 39/06). 

Za kres przed mio to wy za ka zu kon ku ren -
cji po wi nien być spre cy zo wa ny w umo wie,
w prak ty ce jed nak nie za wsze jest moż li we
do kład ne okre śle nie te go za kre su ze wzglę -
du na sta no wi sko, na któ rym za trud nio ny
jest pra cow nik. Nie okre śle nie za kre su przed -
mio to we go za ka zu kon ku ren cji w umo wie
w ogó le bądź od wo ła nie się do przed mio tu
dzia łal no ści pra co daw cy w spo sób zbyt ogól -
ny jest nie pra wi dło we. Skut kiem nie okre śle -
nia w umo wie za kre su za ka zu kon ku ren cji
jest nie waż ność ca łej umo wy (wy rok Są du
Naj wyż sze go z 3 grud nia 2008 r., I PK 97/08).
Zda rza się, że umo wy o za ka zie kon ku ren cji
za wie ra ją tak że po sta no wie nia zo bo wią zu ją -

ce pra cow ni ka do nie podej mo wa nia dzia łal -
no ści, któ ra nie po kry wa się choć by czę ścio -
wo z przed mio tem dzia łal no ści pra co daw cy.
Ta kie po sta no wie nia umow ne na le ży uznać
za nie waż ne na pod sta wie art. 58 § 1 Ko dek -
su cy wil ne go (zob. wy rok Są du Naj wyż sze go
z 2 kwiet nia 2008 r., II PK 268/07) oraz za nie -
zgod ne z za sa dą wol no ści pra cy, gwa ran to -
wa ną przez art. 65 ust. 1 Kon sty tu cji RP i art. 10
§ 1 k.p.

Prze pis art. 1011 § 1 k.p. wska zu je dwa ro -
dza je ak tyw no ści pra cow ni ka ob ję te za ka -
zem kon ku ren cji, a mia no wi cie: pro wa dze -
nie dzia łal no ści kon ku ren cyj nej oraz świad -
cze nie pra cy w ra mach sto sun ku pra cy lub
na in nej pod sta wie na rzecz pod mio tu pro -
wa dzą ce go ta ką dzia łal ność. Pro wa dze nie
dzia łal no ści kon ku ren cyj nej, ob ję te oma wia -
nym za ka zem, do ty czy nie tyl ko pro wa dze -
nia tej dzia łal no ści oso bi ście i na wła sny ra -
chu nek, ale tak że na ra chu nek in nej oso by
oraz ja ko peł no moc nik lub po śred nik oso by,
do któ rej na le ży przed się bior stwo. Wy da je
się tak że za sad ne uzna nie, że za ka za ną for -
mą dzia łal no ści kon ku ren cyj nej jest po sia da -
nie udzia łów al bo ak cji spół ki kon ku ren cyj -
nej, da ją ce re al ną moż li wość wpły wa nia na jej
dzia łal ność (M. Le wan do wicz -Mach ni kow ska,
Klau zu la kon ku ren cyj na w Ko dek sie pra cy, Kra -
ków 2004, s. 89). Od no śnie do dru gie go ro -
dza ju ak tyw no ści pra cow ni ka ob ję te go za -
ka zem kon ku ren cji nie ma wąt pli wo ści, że
oprócz świad cze nia pra cy w ra mach sto sun -
ku pra cy za ka zem ob ję te jest świad cze nie
pra cy na rzecz pod mio tu kon ku ren cyj ne go
wo bec pra co daw cy na pod sta wie umów cy -
wil no praw nych, ta kich jak np. umo wy -zle ce -
nia i umo wy o dzie ło. Stro ny w umo wie o za -
ka zie kon ku ren cji mo gą wy raź nie wska zać,
któ re z po da nych wy żej ro dza jów ak tyw no -
ści za wo do wej i za rob ko wej mo gą być po -
dej mo wa ne przez pra cow ni ka bez na ra ża nia
się na od po wie dzial ność z ty tu łu na ru sze nia
umo wy o za ka zie kon ku ren cji. 

Isto tą za ka zu kon ku ren -
cji w pol skim pra wie
pra cy jest po wstrzy my -
wa nie się przez pra cow -
ni ka (by łe go
pra cow ni ka) od pro wa -
dze nia dzia łal no ści kon -
ku ren cyj nej wo bec
pra co daw cy (by łe go
pra co daw cy) oraz świad -
cze nia pra cy w ra mach
sto sun ku pra cy lub
na in nej pod sta wie
na rzecz pod mio tu pro -
wa dzą ce go ta ką 
dzia łal ność.

Róż ni ce mię dzy umo wa mi 

Już na eta pie za wie ra nia umów o za ka zie
kon ku ren cji (na pi śmie pod ry go rem nie waż -
no ści – art. 1013 k.p.), o któ rych mo wa w art. 1011

i art. 1012 k.p., wi dać pierw szą róż ni cę mię dzy
ni mi. Przede wszyst kim za war cie umo wy o za -
ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy
nie jest moż li we z każ dym pra cow ni kiem za -
trud nio nym u pra co daw cy. Prze pis art. 1012

k.p. wy raź nie wska zu je, że stro ną umo wy o za -
ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy
mo że być je dy nie pra cow nik ma ją cy do stęp
do szcze gól nie waż nych in for ma cji, któ rych
ujaw nie nie mo gło by na ra zić pra co daw cę
na szko dę. In for ma cja mi, któ rych ujaw nie nie
mo że wy rzą dzić pra co daw cy szko dę, są w szcze -
gól no ści ta jem ni ce przed się bior stwa. Pra co -
daw ca, ja ko stro na co do za sa dy ini cju ją ca za -
war cie klau zu li kon ku ren cyj nej, po dej mu je de -
cy zję, czy da ny pra cow nik jest oso bą ma ją cą
do stęp do in for ma cji, o któ rych mo wa
w art. 1012 k.p. Jed nak we ry fi ka cja, czy z pra -
cow ni kiem moż na by ło za wrzeć klau zu lę kon -
ku ren cyj ną, po win na na le żeć do są du. Na le ży
tak że zgo dzić się z Są dem Naj wyż szym, któ ry
w wy ro ku z 4 grud nia 2003 r. (I PK 165/03)
stwier dził, że umo wa o za ka zie kon ku ren cji
po usta niu sto sun ku pra cy za war ta z oso bą,
któ ra nie ma do stę pu do in for ma cji okre ślo -
nych w art. 1012 § 1 k.p., ja ko sprzecz na z pra -
wem jest nie waż na (art. 58 k.c. w związ ku
z art. 300 k.p.).

Z sa mej na zwy i tre ści umo wy o za ka zie
kon ku ren cji w cza sie trwa nia sto sun ku pra cy

wy ni ka, kie dy koń czy swój byt praw ny, a mia -
no wi cie z dniem usta nia sto sun ku pra cy łą -
czą ce go pra cow ni ka z pra co daw cą. Nie jest
więc wy ma ga ne wska za nie w ta kiej umo wie
ter mi nu, na ja ki zo sta ła za war ta. W przy pad -
ku klau zu li kon ku ren cyj nej nie wska za nie okre -
su trwa nia za ka zu kon ku ren cji po usta niu
sto sun ku pra cy po wo du je, że umo wa ta jest
nie waż na. Zgod nie z art. 1012 § 1 k.p. za kaz
kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy prze -
sta je obo wią zy wać przed upły wem ter mi nu,
na ja ki zo sta ła za war ta umo wa prze wi dzia na
w tym prze pi sie, w ra zie usta nia przy czyn
uza sad nia ją cych ta ki za kaz lub nie wy wią zy -
wa nia się pra co daw cy z obo wiąz ku wy pła ty
od szko do wa nia.

Ko lej ną róż ni cą mię dzy oma wia ny mi umo -
wa mi jest kwe stia ich od płat no ści. Umo wa
o za ka zie kon ku ren cji w cza sie trwa nia sto -
sun ku pra cy nie mu si być umo wą od płat ną.
Nic nie stoi jed nak na prze szko dzie, że by stro -
ny za war ły w ta kiej umo wie za pis do ty czą cy
obo wiąz ku wy pła ca nia pra cow ni ko wi okre -
ślo ne go świad cze nia pie nięż ne go. W przy -
pad ku klau zu li kon ku ren cyj nej by ły pra cow -
nik w za mian za po wstrzy my wa nie się od dzia -
łal no ści kon ku ren cyj nej wo bec by łe go pra -
co daw cy ob li ga to ryj nie otrzy mu je od szko -
do wa nie, któ re po win no być okre ślo ne w umo -
wie. Od szko do wa nie to nie mo że być jed nak
niż sze od 25% wy na gro dze nia otrzy ma ne go
przez pra cow ni ka przed usta niem sto sun ku
pra cy przez okres od po wia da ją cy okre so wi
obo wią zy wa nia za ka zu kon ku ren cji, o czym
sta no wi art. 1012 § 3 k.p. Nie okre śle nie w umo -

Za kres przed mio to wy za -
ka zu kon ku ren cji po wi nien
być spre cy zo wa ny w umo -
wie, w prak ty ce jed nak nie

za wsze jest moż li we do -
kład ne okre śle nie te go 
za kre su ze wzglę du na
sta no wi sko, na któ rym 

za trud nio ny jest pra cow nik. 



13IP 6-7/201312 IP 6-7/2013

I źle wy ko na ne rusz to wa nia, i ro bot ni ków
pra cu ją cych na wy so ko ści bez za bez pie czeń
za stał in spek tor Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Po zna niu na bu do wie w K. Pra cow -
ni cy fir my usłu go wo -re mon to wej z W. wy ko -
ny wa li na wy so ko ści oko ło 8 m od po zio mu
grun tu zbro je nie wień ca stro po we go (tj. bel -
ki żel be to wej opar tej na ścia nach no śnych
bu dyn ku, któ rej za da niem jest usztyw nie nie
je go kon struk cji). Ża den z nich nie miał za -
bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści.

Rów nież pra cow ni cy, któ rzy na tej bu do -
wie wy ko ny wa li pra ce na rusz to wa niu zwią -
za ne z trans por tem i mon ta żem do dat ko -
wych ele men tów kon struk cji, nie po sia da li
za bez pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści.
In spek tor stwier dził, że nie mie li rów nież kwa -
li fi ka cji do prac, któ re wy ko ny wa li, a więc
do usta wia nia rusz to wań, a tak że ba dań le -
kar skich po twier dza ją cych brak prze ciw wska -
zań do pra cy na wy so ko ści. 

Sa mo rusz to wa nie, usta wio ne przy dłuż -
szej ścia nie we wnątrz ha li ma ga zy no wej, nie

po sia da ło kom plet nych ba lu strad na po zio -
mie ro bo czym oraz stę żeń pio no wych (łącz -
ni ków sta bi li za cyj nych). W je dy nym pio nie
ko mu ni ka cyj nym rusz to wa nia rów nież bra -
ko wa ło ba lu strad bocz nych i czo ło wych.

W tej sy tu acji in spek tor pra cy wy dał de -
cy zję wstrzy ma nia prac. Pra co daw ca zo stał
uka ra ny man da tem.

Po dob ne nie pra wi dło wo ści stwier dził in -
spek tor po znań skie go OIP na bu do wie bu -
dyn ku wie lo ro dzin ne go w P. W cza sie kon -
tro li pra cow ni cy i zle ce nio daw cy przed się -
bior stwa bu dow la ne go z sie dzi bą w K. wy -
ko ny wa li pra ce ele wa cyj ne przy dwóch ko -
mi nach na wy so ko ści ok. 12 m. Ko rzy sta li
przy tym z drew nia nych rusz to wań, któ re – jak
oce nił in spek tor – nie speł nia ły wy mo gów
bez piecz ne go wy ko ny wa nia z nich ro bót bu -
dow la nych.

Rusz to wa nia nie po sia da ły m.in. po mo -
stów ro bo czych, ba lu strad ochron nych i pio -
nów ko mu ni ka cyj nych, a sa ma kon struk cja
nie by ła sta bil na. Nie zo sta ły też ode bra ne
przez upraw nio ną do te go oso bę. Pra cow ni -
cy nie uży wa li heł mów ochron nych.

In spek tor wy dał na kaz wstrzy ma nia prac
bu dow la nych. Oso bę od po wie dzial ną za po -
peł nio ne wy kro cze nie uka rał man da tem.

Ta kie sa me sank cje mu siał za sto so wać in -
spek tor OIP w Po zna niu pod czas kon tro li prze -
pro wa dzo nej w przed się bior stwie han dlo wo -
-bu dow la nym w L. Dwóch pra cow ni ków fir -
my wy ko ny wa ło szcze gól nie nie bez piecz ne
pra ce de kar skie na wy so ko ści oko ło 7 m. Ża -
den z nich nie był za bez pie czo ny przed upad -
kiem z wy so ko ści.

In spek tor tak że tu taj wstrzy mał wy ko ny -
wa nie prac de kar skich, a pra co daw cę uka rał
man da tem.

Z dokumentacji OIP w Poznaniu

Pod
inspektorską

lupą

Bez ase ku ra cji 
i bez piecz nych rusz to wań

Pra ca na wy so ko ści bez
za bez pie czeń oraz
przy wy ko rzy sta niu nie -
kom plet nych i nie fa cho -
wo po sta wio nych
rusz to wań – to czę sto
spo ty ka ne, nie do pusz -
czal ne prak ty ki przed -
się bior ców, zwłasz cza
na nie du żych bu do -
wach. To rów nież przy -
czy ny wie lu wy pad ków
przy pra cy. Pod czas te -
go rocz nych kon tro li
prac bu dow la nych i roz -
biór ko wych in spek to rzy
pra cy szcze gól ną uwa gę
po świę ca ją pra wi dło wo -
ści za mon to wa nia i od -
bio ru rusz to wań
fa sa do wych.

wie o za ka zie kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra cy wy so -
ko ści od szko do wa nia, ja kie bę dzie przy słu gi wa ło by łe mu
pra cow ni ko wi, ozna cza, że zgod nie z art. 56 k.c., w związ ku
z art. 300 k.p., przy słu gi wać bę dzie od szko do wa nie w mi ni -
mal nej wy so ko ści okre ślo nej w art. 1012 § 3 k.p. (uchwa ła Są -
du Naj wyż sze go z 3 grud nia 2003 r., III PZP 16/03). Stro ny za -
wie ra ją ce klau zu lę kon ku ren cyj ną po win ny okre ślić, w ja -
kich ter mi nach pra co daw ca bę dzie wy pła cał od szko do wa -
nie. W przy pad ku nie wska za nia ter mi nu wy pła ty świad cze -
nia na le ży uznać, że po win no być ono wy pła ca ne w co mie -
sięcz nych ra tach.

Róż ni ce mię dzy dwo ma ty pa mi umów o za ka zie kon ku -
ren cji wi docz ne są tak że w za kre sie od po wie dzial no ści za nie -
wy wią za nie się z nich. Na ru sze nie za ka zu kon ku ren cji w cza -
sie trwa nia sto sun ku pra cy mo że stać się przy czy ną uza sad -
nia ją cą wy po wie dze nie umo wy o pra cę (po twier dził to Sąd
Naj wyż szy m.in. w wy ro ku z 18 czerw ca 2007 r., II PK 338/06).
Na wet je śli umo wy o za ka zie kon ku ren cji nie za war to, to wy -
da je się, że pra co daw ca mógł by w pew nych przy pad kach
za sad nie wy po wie dzieć pra cow ni ko wi umo wę o pra cę, po -
wo łu jąc się na na ru sze nie przez nie go obo wiąz ku dba ło ści
o do bro za kła du pra cy, z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dys ku syj na
jest na to miast moż li wość roz wią za nia z pra cow ni kiem umo -
wy o pra cę z tej przy czy ny w try bie na tych mia sto wym,
na pod sta wie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Od po wie dzial ność ta ka
z oczy wi stej przy czy ny nie gro zi oso bie, któ ra ja ko by ły już
pra cow nik zwią za na jest klau zu lą kon ku ren cyj ną. 

Na ru sze nie za ka zu

Nie za leż nie od ty pu umo wy o za ka zie kon ku ren cji pra -
cow nik (by ły pra cow nik) mo że po no sić od po wie dzial ność
od szko do waw czą w sto sun ku do pra co daw cy (by łe go pra -
co daw cy). W przy pad ku gdy pra cow nik wy rzą dził pra co daw -
cy szko dę wsku tek na ru sze nia za ka zu kon ku ren cji w cza sie
trwa nia sto sun ku pra cy, pra co daw ca mo że do cho dzić od pra -
cow ni ka wy rów na nia tej szko dy na za sa dach okre ślo nych
w prze pi sach roz dzia łu I w dzia le pią tym Ko dek su pra cy. Na -
le ży jed nak w ta kim przy pad ku pa mię tać, że wa run kiem
przy pi sa nia od po wie dzial no ści od szko do waw czej pra cow -
ni ko wi jest za wi nio ne wy rzą dze nie pra co daw cy szko dy sta -
no wią cej nor mal ne na stęp stwo na ru sze nia za ka zu kon ku -
ren cji, co wy ni ka z art. 114 i 115 k.p. Co do za sa dy pra cow nik
po no si od po wie dzial ność za wy rzą dze nie pra co daw cy szko -
dy tyl ko do wy so ko ści trzy mie sięcz ne go wy na gro dze nia, ja -
kie mu przy słu gi wa ło w mo men cie wy rzą dze nia szko dy. Je -
że li jed nak szko dę wy rzą dził umyśl nie, od po wia da za nią
w peł nej wy so ko ści. W przy pad ku by łe go pra cow ni ka, któ ry
wy rzą dził swo je mu by łe mu pra co daw cy szko dę wsku tek na -
ru sze nia klau zu li kon ku ren cyj nej, od po wie dzial ność od szko -
do waw cza wy ni ka z prze pi sów Ko dek su cy wil ne go. Zgod nie
z wy ro kiem Są du Naj wyż sze go z 6 kwiet nia 2011 r. (II PK 229/10)
by ły pra cow nik po no si od po wie dzial ność w peł nej wy so ko -
ści (nie za leż nie od stop nia wi ny) i ma tu za sto so wa nie do -
mnie ma nie je go od po wie dzial no ści (art. 361 § 1 i art. 471
k.c.). By łe go pra co daw cę ob cią ża w ta kim przy pad ku do wód

na ru sze nia umo wy o za ka zie kon ku ren cji, szko dy i jej wy so -
ko ści oraz nor mal ne go związ ku przy czy no we go mię dzy na -
ru sze niem tej umo wy a szko dą. Oprócz do ma ga nia się od -
szko do wa nia od by łe go pra cow ni ka za na ru sze nie klau zu li
kon ku ren cyj nej by ły pra co daw ca mo że wstrzy mać wy pła tę
dal szych rat od szko do wa nia prze wi dzia ne go w art. 1012 § 3
k.p., po czy na jąc od da ty po wzię cia o tym wia do mo ści, a je -
że li wy pła cał ra ty od szko do wa nia w cza sie, gdy do szło już
do na ru sze nia te go za ka zu przez by łe go pra cow ni ka – do żą -
da nia ich zwro tu na pod sta wie prze pi sów o bez pod staw -
nym wzbo ga ce niu (art. 405 k.c. i nast.).

W tym miej scu war to po ru szyć kwe stię do pusz czal no ści
za strze że nia ka ry umow nej w umo wie o za ka zie kon ku ren cji
po usta niu sto sun ku pra cy. Z ana li zy klau zul kon ku ren cyj -
nych, z ja ki mi pra cow ni cy (by li pra cow ni cy) zgła sza ją się
do Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Olsz ty nie w ce lu od -
po wie dzi na nur tu ją ce ich w tej kwe stii py ta nia, wy ni ka, że
do syć czę sto pra co daw cy w ce lu lep sze go za bez pie cze nia
się przed ewen tu al nym na ru sze niem za ka zu kon ku ren cji za -
miesz cza ją w umo wie za pis do ty czą cy ka ry umow nej. War to
bo wiem wie dzieć, że zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wyż sze -
go z 7 czerw ca 2011 r. (II PK 327/10) moż li wość do cho dze nia
przez pra co daw cę ka ry umow nej z ty tu łu nie wy ko na nia lub
nie na le ży te go wy ko na nia przez pra cow ni ka zo bo wią za nia
po wstrzy ma nia się od kon ku ren cji po usta niu sto sun ku pra -
cy nie jest uza leż nio na od wy stą pie nia szko dy zwią za nej
z nie na le ży tym wy ko na niem zo bo wią za nia (art. 484 § 1 k.c.
w związ ku z art. 300 k.p.). Jest to więc prost sza i sku tecz niej -
sza dro ga do uzy ska nia od by łe go pra cow ni ka świad cze nia
pie nięż ne go w ra zie na ru sze nia przez nie go za ka zu kon ku -
ren cji. Bo ga te orzecz nic two Są du Naj wyż sze go w tej kwe stii
wy raź nie do pusz cza za strze że nie ka ry umow nej na rzecz by -
łe go pra co daw cy (art. 483 k.c. w związ ku z art. 300 k.p.). Zda -
rza się jed nak, że ka ry umow ne w klau zu lach kon ku ren cyj -
nych są okre śla ne w wy so ko ści znacz nie prze wyż sza ją cej
wy so kość od szko do wa nia, ja kie przy słu gi wać ma by łe mu
pra cow ni ko wi na pod sta wie art. 1012 k.p. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że ta ka oso ba ma pra wo żą dać zmniej sze nia ka ry
umow nej, po wo łu jąc się na art. 484 § 2 k.c. (w związ ku
z art. 300 k.p.), któ ry sta no wi o tym, że zmniej sze nia ka ry
umow nej mo że żą dać dłuż nik, je śli zo bo wią za nie zo sta ło
w znacz nej czę ści wy ko na ne bądź gdy ka ra umow na jest ra -
żą co wy gó ro wa na. 

Na za koń cze nie war to do dać, że nie za leż nie od za ka zów
kon ku ren cji, któ re mo gą wy ni kać z za war tych umów na pod -
sta wie Ko dek su pra cy, pra cow ni cy oraz by li pra cow ni cy są
obo wią za ni do prze strze ga nia za ka zu prze ka zy wa nia, ujaw -
nia nia oraz wy ko rzy sty wa nia in for ma cji sta no wią cych ta jem -
ni ce przed się bior stwa przez okres do trzech lat od usta nia za -
trud nie nia, chy ba że umo wa sta no wi ina czej al bo ustał stan
ta jem ni cy, co wy ni ka z art. 11 usta wy z 16 kwiet nia 1993 r.
o zwal cza niu nie uczci wej kon ku ren cji (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

re fe rent praw ny Piotr Smo liń ski
OIP Olsz tyn
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Sys te mo we za rzą dza nie bhp

Lech Pisz czo ro wicz 
Wymiana doświadczeń

Zgod nie z wy tycz ny mi do sys te mów za -
rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy
ILO-OSH 2001, opra co wa ny mi przez Mię dzy -
na ro do wą Or ga ni za cję Pra cy, po li ty ka pań -
stwa w za kre sie upo wszech nia nia sys te mo -
we go za rzą dza nia bhp (SZ BHP) po win na być
pro wa dzo na z za cho wa niem za sad trój stron -
no ści, czy li w po ro zu mie niu z re pre zen ta tyw -
ny mi or ga ni za cja mi pra co daw ców i pra cow -
ni ków oraz in ny mi wła ści wy mi or ga ni za cja -
mi i in sty tu cja mi. W Pol sce wio dą cą in sty tu -
cją re ali zu ją cą te dzia ła nia jest Cen tral ny In -
sty tut Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In sty tut
Ba daw czy, ale w tej sfe rze in ten syw nie dzia ła
też Pań stwo wa In spek cja Pra cy.

Za da nie usta wo we

Jed nym z usta wo wych za dań in spek cji
pra cy jest po dej mo wa nie dzia łań pro mo cyj -
nych zmie rza ją cych do za pew nie nia prze -
strze ga nia pra wa pra cy, w tym prze pi sów
i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Wy -
peł nia jąc tę mi sję, PIP pro pa gu je wdra ża nie
SZ BHP w or ga ni za cjach i czy ni to nie zwy kle
sku tecz nie. Bez wąt pie nia ma na to wpływ
au to ry tet in sty tu cji z upraw nie nia mi kon trol -
ny mi wo bec firm, ale też bez po śred nia stycz -
ność in spek to rów pra cy z pra co daw ca mi, ka -
drą kie row ni czą, przed sta wi cie la mi pra cow -
ni ków oraz służ ba mi bhp.

In spek cja ma moż li wość sku tecz ne go za -
chę ca nia pra co daw ców do wpro wa dza nia
sys te mu za rzą dza nia po przez uświa do mie -
nie im moż li wych ko rzy ści. PIP już w ro -
ku 1997, wspól nie z fir mą Det Nor ske Ve ri tas
Po land, re ali zo wa ła pi lo ta żo wy pro jekt EVISA,
ma ją cy na ce lu po pra wę za rzą dza nia bez pie -
czeń stwem pra cy w wy bra nych fir mach, a na -
stęp nie w 1998 ro ku we współ pra cy z CIOP
przy stą pi ła do pro gra mu SMIP (Sa fe ty Ma na -
ge ment Im ple men ta tion Pro gram me), pro -
mu ją ce go SZ BHP na pod sta wie norm se rii
PN-N -18000. W la tach 2001-2003 in spek to -

rzy pra cy oce nia li funk cjo no wa nie SZ BHP
w przed się bior stwach, w któ rych by ły re ali -
zo wa ne te pro gra my.

Lo kal na ini cja ty wa in spek to rów

In spek to rzy Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Po zna niu Od dzia łu w Ostro wie Wlkp.
kon se kwent nie mo ty wu ją fir my z po łu dnia
Wiel ko pol ski do wdra ża nia sys te mu za rzą -
dza nia. Pod sta wo wą for mą in for mo wa nia o SZ
BHP są or ga ni zo wa ne już od kil ku lat spo tka -
nia pra co daw ców. 

Pierw sze Fo rum Pra co daw ców od by ło się
w 2006 ro ku w Ośrod ku „Bo ro wian ka” w Ostro -
wie Wlkp. i do ty czy ło sku tecz no ści SZ BHP.
Ko lej ne fo rum zor ga ni zo wa no w sie dzi bie PIP
w Ostro wie Wlkp. w 2008 ro ku, tym ra zem
wspól nie z Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą
w Ka li szu. Pra co daw cy, któ rzy już uzy ska li
cer ty fi ka ty SZ BHP, dzie li li się swo imi do świad -
cze nia mi z przed sta wi cie la mi in nych or ga ni -
za cji. Trze cie fo rum w 2009 r. in spek to rzy pra -
cy ra zem z Izbą Go spo dar czą zor ga ni zo wa li
w fir mie Pratt & Whit ney Sp. z o.o. w Ka li szu.
Te ma tem wio dą cym by ła oce na ry zy ka za -
wo do we go ja ko istot ny ele ment SZ BHP. Na -
stęp nie w 2010 r. pra co daw cy i in spek to rzy
pra cy spo tka li się w Za kła dzie Oda zo to wa nia
Ga zu w Odo la no wie, bę dą cym od dzia łem
PGNiG. Wy gło szo ne re fe ra ty i dys ku sja do ty -
czy ły kul tu ry bez pie czeń stwa, a okrę go wy
in spek tor pra cy Krzysz tof Fi kle wicz przed sta -
wił ze bra nym wiel ko pol ską stra te gię ogra ni -
cze nia wy pad ków przy pra cy. Pią te Fo rum
Pra co daw ców, współ or ga ni zo wa ne przez PIP,
od by ło się w 2011 r. w Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Za wo do wej w Ka li szu. Re fe ra ty na te -
mat za gro żeń psy cho fi zycz nych w śro do wi -
sku pra cy zo sta ły przed sta wio ne przez in -
spek to rów pra cy, na ukow ców z PWSZ oraz
przez przed sta wi cie li pra co daw ców.

Dzia łal ność in spek to rów pra cy z Od dzia -
łu w Ostro wie Wlkp. za owo co wa ła wdro że -

Pań stwo wa In spek cja
Pra cy sku tecz nie pro pa -
gu je wdra ża nie sys te -
mo we go za rzą dza nia
bhp w fir mach. Wy ni ka
to za rów no z au to ry te tu
in sty tu cji ma ją cej jed no -
cze śnie upraw nie nia
kon tro l ne, jak i z bez po -
śred niej stycz no ści 
in spek to rów pra cy z pra -
co daw ca mi, przed sta wi -
cie la mi pra cow ni ków
oraz służ ba mi bhp.

niem SZ BHP w 15 pod mio tach. Każ de ko lej -
ne spo tka nie po więk sza ło „Klub pra co daw -
ców, któ rzy wdro ży li zin te gro wa ne sys te my
za rzą dza nia”. Czte rech pra co daw ców z te go
eli tar ne go gro na zwy cię ży ło na szcze blu kra -
jo wym w kon kur sie „Pra co daw ca – or ga ni za -
tor pra cy bez piecz nej”. Sys te ma tycz ne i kon -
se kwent ne dzia ła nia pro mo cyj ne in spek to -
rów mia ły zna czą cy wpływ na po zy tyw ne de -
cy zje me na dżer skie do ty czą ce wdro że nia SZ
BHP w przed się bior stwach.

Dla cze go war to wdro żyć?

Aby dzia ła nia do ty cza ce po pra wy sta nu
bhp by ły sku tecz ne, mu szą być pro wa dzo ne
sys te ma tycz nie, w ra mach upo rząd ko wa ne -
go sys te mu za rzą dza nia wdro żo ne go w or -
ga ni za cji. Wła ści we za rzą dza nie jest naj lep -
szym spo so bem za pew nie nia od po wied nio
wy so kie go po zio mu bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, po żą da ne go ze wzglę du za rów no
na ko niecz ność prze strze ga nia prze pi sów
praw nych obo wią zu ją cych w tej dzie dzi nie,
jak i na ocze ki wa nia spo łecz ne oraz moż li -
wość uzy ska nia po zy tyw nych efek tów eko -
no micz nych dla or ga ni za cji.

Mo ty wa cje eko no micz ne prze ma wia ją ce
za wdro że niem sys te mu za rzą dza nia to przede
wszyst kim wy ni ki ana liz eko no micz nych w za -
kre sie bhp, wy ma ga nia sta wia ne przy współ -
pra cy z fir ma mi za gra nicz ny mi oraz mo ty wa -
cyj ny sys tem ubez pie czeń spo łecz nych pre -
fe ru ją cy wy so ki po ziom bhp. Pod sta wo we
ko rzy ści eko no micz ne wy ni ka ją ce z po praw -
nie funk cjo nu ją ce go sys te mu za rzą dza nia
bhp obej mu ją: za po bie ga nie wy pad kom
przy pra cy i cho ro bom za wo do wym; zre du -
ko wa nie ry zy ka po waż nych wy pad ków;
zmniej sze nie licz by za trud nio nych w wa run -
kach za gro że nia; mi ni ma li zo wa nie sy tu acji
awa ryj nych i po ten cjal nie wy pad ko wych; re -
duk cję strat ma te rial nych spo wo do wa nych
wy pad ka mi i prze sto ja mi w pro duk cji; ogra -
ni cze nie licz by zwol nień cho ro bo wych i za -
stępstw; po pra wę ja ko ści i wy daj no ści pra cy;
po lep sze nie po zy cji za kła du na ryn ku pra cy.

Do ko rzy ści in nych niż eko no micz ne na -
le ży za li czyć: upo rząd ko wa nie prze pły wu in -
for ma cji; uspraw nie nie pro ce sów de cy zyj -
nych, po przez zin te gro wa nie z sys te ma mi za -
rzą dza nia ja ko ścią i śro do wi skiem; utrwa le -
nie do bre go wi ze run ku fir my, ja ko dba ją cej
o bez pie czeń stwo i zdro wie pra cow ni ków;
po pra wę sto sun ków z za ło gą, po przez speł -
nie nie jej wzra sta ją cych ocze ki wań; za pew -

nie nie zgod no ści z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi praw ny mi.

Per spek ty wa ob ni że nia kosz tów i po pra -
wy do bro sta nu pra cow ni ków to po waż ne ar -
gu men ty prze ma wia ją ce za SZ BHP. Choć
wdro że nie i utrzy my wa nie te go sys te mu wią -
że się z po nie sie niem okre ślo nych kosz tów,

to i tak sta no wią one kil ka pro cent kosz tów
speł nie nia wy ma gań praw nych. Po za wzglę -
da mi eko no micz ny mi do pod ję cia de cy zji do -
ty czą cych wdro że nia sys te mu za rzą dza nia
bhp przy czy nia się też dą że nie do za pew nie -
nia zdro wych i bez piecz nych wa run ków pra -
cy oraz po pra wa wi ze run ku pu blicz ne go
przed się bior stwa. Na sta wie nie kie row nic twa
na szyb kie osią ga nie wy ni ków pro duk cyj -
nych i eko no micz nych przy bra ku za in te re -
so wa nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy
świad czy o ni skim po zio mie kul tu ry bez pie -
czeń stwa.

starszy inspektor Lech Pisz czo ro wicz 
OIP Po znań, Od dział w Ostro wie Wlkp.
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In spek cja ma moż li wość
sku tecz ne go za chę ca nia

pra co daw ców do wpro wa -
dza nia sys te mu za rzą dza -
nia bhp po przez uświa do -

mie nie im moż li wych
ko rzy ści.

II Forum Pracodawców, Ostrów
Wlkp. 2008 r., fot. A. Zalewski
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Jak wy bie lić sza rą stre fę?

Da riusz Gór ski

Dys ku sje pro wa dzo ne w to ku dwu dnio -
we go spo tka nia w spra wie pra cy nie za re je -
stro wa nej nie zmien nie wy wo ły wa ły re flek sje
do ty czą ce dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w za kre sie le gal no ści za trud nie nia. Czy
je ste śmy do sta tecz nie sku tecz ni? Czy wy ko -
rzy stu je my swój po ten cjał, aby efek tyw nie
zwal czać tę pa to lo gię? Czy ma my od po wied -
nie in stru men ta rium? I wresz cie, czy pań stwo
jest tak na praw dę za in te re so wa ne eli mi no -
wa niem nie le gal ne go za trud nie nia? Czy w ślad
za przy zwo le niem spo łecz nym na nie le gal ne
po wie rza nie i wy ko ny wa nie pra cy, trak to wa -
ne w wie lu przy pad kach ja ko prze jaw ży cio -
we go spry tu, nie idzie ci cha ak cep ta cja tej
pa to lo gii ze stro ny pań stwa? Czy szcze gól -
nie w do bie kry zy su eko no micz ne go nie jest
ono bar dziej za in te re so wa ne za cho wa niem
te go sta nu rze czy niż chę cią je go rze czy wi -
ste go ogra ni cze nia; aby tyl ko utrzy mać go -
spo dar kę w ja ko ta kim ru chu? Ty le że to ścież -
ka, któ ra pro wa dzi do ni kąd.

Bi lans zy sków i strat

Nie le gal ne za trud nie nie i wy ko ny wa nie
in nej pra cy za rob ko wej to zja wi ska zło żo ne.
Z jed nej stro ny po wo du ją kosz ty i stra ty go -
spo dar cze, z dru giej – da ją wy mier ne ko rzy -
ści za rów no pod mio tom po wie rza ją cym pra -
cę, jak i pra cu ją cym. To ele ment skła do wy
go spo dar ki nie for mal nej, dzia łal no ści w tzw.
sza rej stre fie, od któ rej nie są tak że wol ne in -
ne kra je eu ro pej skie. We dług ba da nia prze -
pro wa dzo ne go przez F. Schne ide ra, w 2011 r.
do cho dy z pra cy nie za de kla ro wa nej sta no -
wi ły ok. 19,2% eu ro pej skie go PKB. Wy ni ki ba -
da nia wska zu ją tak że na znacz ne zróż ni co -
wa nie re gio nal ne: Buł ga ria – 32,3%,
Cypr – 25,8%, Li twa – 29%, Pol ska – 25%, Au -
stria – 7,9%, Bel gia – 17%, Wło chy – 19,4% 
(F. Schne ider, Si ze and de ve lop ment of the
sha dow eco no my of 31 Eu ro pe an and 5 other
OECD co un t ries from 2003 to 2012, 2012).

Przy czy ny nie le gal ne go za trud nie nia i nie -
le gal ne go po wie rza nia in nej pra cy za rob ko -
wej, na któ re naj czę ściej po wo łu ją się pod -
mio ty po wie rza ją ce in nym oso bom pra cę
wbrew obo wią zu ją cym prze pi som, są od lat
ta kie sa me – wy so kie kosz ty pra cy (ob cią że -
nia po dat ko we, w za kre sie od pro wa dze nia
skła dek ZUS), zbyt ry go ry stycz ne i skom pli -
ko wa ne prze pi sy pra wa pra cy itp. Pra co bior -
cy de cy du ją cy się na za trud nie nie w sza rej
stre fie wska zu ją tak że na brak moż li wo ści
zna le zie nia pra cy w le gal nej for mie, re la tyw -
nie niż sze pła ce ofe ro wa ne przez pra co daw -
ców za pra cę re je stro wa ną, ni skie za sił ki lub
ich brak, ni ska świa do mość kon se kwen cji bra -
ku ubez pie cze nia eme ry tal ne go i zdro wot -
ne go w przy szło ści, chęć osią gnię cia do cho -
dów z kil ku źró deł, moż li wość pra cy nie nor -
mo wa nej, ko niecz ność uciecz ki od eg ze ku cji
ko mor ni czej i świad czeń ali men ta cyj nych. 

Nie le gal ne po wie rza nie pra cy ma tak że
swo je kon se kwen cje dla bu dże tu. Uni ka nie
opła ca nia po dat ków po wo du je zmniej sze nie
do cho dów fi nan sów pu blicz nych i ogra ni cza
moż li wo ści fi nan so wa nia sek to rów spo łecz -
nych (edu ka cji, służ by zdro wia). Nie od pro -
wa dza nie skła dek na ubez pie cze nie spo łecz -
ne zmniej sza do cho dy ZUS. Na de wszyst ko
unie moż li wia wy pra co wa nie przez część pra -
cu ją cych eme ry tu ry czy ren ty. Ist nie je ry zy ko
udzie la nia tym oso bom w przy szło ści świad -
czeń z po mo cy spo łecz nej, fi nan so wa nej ze
środ ków pu blicz nych (z po dat ków pra cu ją -
cych le ga nie). Uchy la nie się od obo wiąz ku
opła ca nia skła dek na Fun dusz Pra cy mo że
w kon se kwen cji zmniej szyć w przy szło ści
moż li wość wy pła ty za sił ków dla bez ro bot -
nych i ich ak ty wi za cji za wo do wej. 

Nie le gal ne za trud nie nie wią że się tak że
z uni ka niem le gal nych stan dar dów ryn ku pra -
cy i ko dek su pra cy, ta kich jak mi ni mal ne wy -
na gro dze nie, re spek to wa nie prze pi sów o cza -
sie pra cy, wy ma ga ne pra wem okre sy od po -
czyn ku, a tak że stan dar dów bez pie czeń stwa

Pro ble my do ty czą ce pra cy
nie re je stro wa nej by ły przed -
mio tem dys ku sji pod czas spo -
tka nia przed sta wi cie li or ga -
nów in spek cyj nych wy bra nych
kra jów Eu ro py, któ re od by ło
się 29 i 30 kwiet nia br. w Bruk -
se li. Zo sta ło zre ali zo wa ne
przez Mię dzy na ro do wą Or ga -
ni za cję Pra cy (LAB/ADMIN)
pod pa tro na tem Ko mi sji Eu -
ro pej skiej. Spo tka nie z udzia -
łem eks per tów mia ło na ce lu
mię dzy in ny mi za pre zen to wa -
nie do świad czeń po szcze gól -
nych kra jów od no śnie do za -
po bie ga nia i zwal cza nia nie -
le gal ne go za trud nie nia. Słu -
ży ło tak że sfor mu ło wa niu
wnio sków i re ko men da cji dla
Ko mi sji Eu ro pej skiej, ma ją -
cych skło nić or ga ny UE
do pod ję cia dzia łań le gi sla -
cyj nych, któ re mo gły by do -
pro wa dzić do wy eli mi no wa -
nia czy też ogra ni cze nia zja -
wi ska po wie rza nia pra cy z na -
ru sze niem obo wią zu ją cych
prze pi sów. Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy re pre zen to wał Da -
riusz Gór ski, star szy spe cja li -
sta w De par ta men cie Le gal -
no ści Za trud nie nia, któ re go
re flek sje są przed mio tem ar -
ty ku łu. 

i hi gie ny pra cy. Stwa rza wa run ki dla nie uczci wej kon ku ren cji
i dum pin gu so cjal ne go. 

Z dru giej stro ny kosz ty pra cy w sza rej stre fie są znacz nie niż -
sze. W wa run kach du że go bez ro bo cia i przy mu su eko no micz -
ne go za trud nie nie nie re je stro wa ne sta no wi dla wie lu lu dzi ostat -
nią szan sę ak ty wi za cji za wo do wej i uzy ski wa nia do cho dów z pra -
cy. Na te aspek ty na kła da się do dat ko wo przy zwo le nie spo łecz -
ne na za trud nie nie „na czar no”. Brak za ufa nia oby wa te li do funk -
cjo no wa nia in sty tu cji pu blicz nych, w szcze gól no ści ZUS, przy jed -
no cze snych wy so kich kosz tach rze czy wi stych pra cy po wo du je,
że ar gu men ty za le gal nym po wie rza niem pra cy są nie prze ko -
nu ją ce, a ko rzy ści ilu zo rycz ne.

Ob cho dze nie prze pi sów

Od kil ku lat ob ser wu je my sta łe ten den cje w za kre sie nie le -
gal ne go po wie rza nia pra cy. Za trud nia nie bez po twier dze nia
na pi śmie umo wy o pra cę i jej wa run ków oraz nie zgła sza nie
oso by za trud nio nej bądź świad czą cej pra cę na in nej pod sta wie
niż sto su nek pra cy (w przy pad kach, gdy jest to wy ma ga ne)
do ubez pie cze nia spo łecz ne go – to naj bar dziej po wszech ne
prze ja wy tej pa to lo gii. Na ra sta tak że zja wi sko za wie ra nia umów
cy wil no praw nych w sy tu acjach cha rak te ry stycz nych dla sto sun -
ku pra cy, w szcze gól no ści umów o dzie ło, któ re nie pod le ga ją
ubez pie cze niu spo łecz ne mu.

Pra co daw cy sto su ją tak że prak ty ki ma ją ce na ce lu obej ście
obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa – za ni ża nie wy na gro dzeń
za pra cę i wy pła ca nie ich w rze czy wi sto ści w kwo cie wyż szej niż
de kla ro wa na, za wie ra nie umo wy o pra cę w nie peł nym wy mia -
rze cza su pra cy w sy tu acji, gdy pra cow nik świad czy pra cę w peł -
nym wy mia rze, otrzy mu jąc wy na gro dze nie za do dat ko wą pra -
cę (rów nież nie opo dat ko wa ne i nie oskład ko wa ne) dro gą nie ofi -
cjal ną, a tak że wy dłu ża nie cza su pra cy po wy żej obo wią zu ją -
cych norm, bez uj mo wa nia fak tycz nych go dzin pra cy w ewi -
den cji cza su pra cy i w kon se kwen cji na li stach płac (wy na gro -
dze nie za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych wy pła ca ne jest
„pod sto łem”).

Ska la tych na ru szeń jest trud na do osza co wa nia, gdyż pro -
ce der wy ni ka z utrzy my wa ne go w ta jem ni cy po ro zu mie nia mię -
dzy pra co daw cą a pra cow ni kiem, a do wy kry cia nie pra wi dło -
wo ści do cho dzi naj czę ściej wsku tek skar gi pra cow ni ka, do ty -
czą cej od mo wy wy pła ty przez pra co daw cę wy na gro dze nia
w usta lo nej nie for mal nie wy so ko ści. 

Da ne sta ty stycz ne gro ma dzo ne przez PIP po ka zu ją, że nie -
pra wi dło wo ści do ty czą ce le gal no ści za trud nie nia i po wie rza nia
in nej pra cy za rob ko wej w więk szo ści ba da nych ob sza rów od lat
utrzy mu ją się na zbli żo nym po zio mie. Mo że za tem nie je ste śmy
do sta tecz nie sku tecz ni? A mo że for mu ła, w któ rej dzia ła my, ze
wzglę du na ogra ni cze nia praw ne, in sty tu cjo nal ne, brak sku tecz -
nej ko ope ra cji z in ny mi służ ba mi, po pro stu się nie spraw dza?
Sank cje na kła da ne obec nie przez PIP na pod mio ty po wie rza ją -
ce in nym oso bom pra cę w spo sób nie le gal ny nie są do sta tecz -
nym ha mul cem przed na ru sza niem prze pi sów. Co za tem na le -
ża ło by zro bić, by ten stan rze czy zmie nić?

W mo jej oce nie wy ma ga to pod ję cia ze stro ny pań stwa
kom plek so wych roz wią zań i stwo rze nia sy te mu zwal cza nia sza -

rej stre fy, w tym tak że nie le gal ne go za trud nie nia. Wią że się to
z po stu lo wa ny mi od lat zmia na mi le gi sla cyj ny mi, ogra ni cza ją -
cy mi moż li wość po wie rze nia pra cy w spo sób nie le gal ny, w szcze -
gól no ści do ty czą cy mi za wie ra nia umów o pra cę oraz zgła sza -
nia do ubez pie cze nia spo łecz ne go osób wy ko nu ją cych pra cę.
Obo wią zu ją ce re gu la cje, zgod nie z któ ry mi ter mi nem pi sem -
ne go po twier dze nia umo wy o pra cę jest dzień roz po czę cia pra -
cy, a zgło sze nie do ZUS mo że być do ko na ne w cią gu 7 dni,
sprzy ja na ru sza niu prze pi sów. Z do świad czeń in spek to rów pra -
cy wy ni ka, że wie lu pra co daw ców nie do cho wu je tych ter mi -
nów i po ich upły wie po wie rza pra cę in nym oso bom, nie do -
peł nia jąc wska za nych obo wiąz ków. Stwier dze nie ta kich fak tów
przez in spek to rów pra cy skut ku je oświad cze niem, że oso by
ujaw nio ne w to ku kon tro li pra cu ją od dziś, a za tem nie upły nę -
ły jesz cze ter mi ny na po twier dze nie na pi śmie wa run ków umo -
wy o pra cę i zgło sze nie do ZUS. Wo bec bra ku upraw nień do do -
ko ny wa nia przez in spek to ra pra cy czyn no ści spraw dza ją cych
i roz po znaw czych przed for mal nym wszczę ciem kon tro li, wy -
ka za nie fak tu nie le gal ne go po wie rze nia pra cy tym oso bom jest
nie zwy kle trud ne. Nie spo sób też zgo dzić się z po glą dem, że
za ostrze nie prze pi sów w tym za kre sie spo wo du je uciecz kę pra -
co daw ców w sza rą stre fę i wzrost po zio mu bez ro bo cia. Oso by
świad czą ce pra cę w ta ki spo sób już w sza rej stre fie funk cjo nu -
ją, a strach przed wzro stem po zio mu bez ro bo cia ze stro ny pań -
stwa nie mo że, w mo jej oce nie, sta no wić przy zwo le nia na na -
ru sza nie prze pi sów. Chy ba, że na dal chce my tkwić w fik cji i pro -
wa dzić dzia ła nia po zor ne. 

Po nad to nie ja sne i nie pre cy zyj ne ure gu lo wa nia praw ne, do -
ty czą ce m.in. prze sła nek ist nie nia sto sun ku pra cy z art. 22 § 1
Ko dek su pra cy, sprzy ja ją dzia ła niom przed się bior ców, któ rzy
świa do mie na ru sza ją prze pi sy, ak cep tu jąc nie zgod ność ro dza ju
za war tej umo wy z cha rak te rem wy ko ny wa nej pra cy. Prze pis
art. 22 § 1 k.p. prze wi du je bo wiem wła ści wie tyl ko jed ną ce chę
od róż nia ją cą sto su nek pra cy od umo wy cy wil no praw nej, tj. wy -
ko ny wa nie pra cy pod kie row nic twem pra co daw cy. W po zo sta -
łym za kre sie prze słan ki umów mo gą zo stać okre ślo ne w ta ki
spo sób, że jed no znacz ne ich od róż nie nie, pro wa dzą ce do za -
kwe stio no wa nia umo wy cy wil no praw nej, jest bar dzo trud ne.

An ti do tum

Du żym uła twie niem mo gło by być wpro wa dze nie do prze pi -
sów Ko dek su pra cy do mnie ma nia ist nie nia sto sun ku pra cy,
w szcze gól no ści gdy po wie rze nie pra cy na stą pi ło bez za war cia
ja kiej kol wiek umo wy. Po zwo li ło by to na unik nię cie sy tu acji,
w któ rej in spek to rzy pra cy w chwi li ujaw nie nia na te re nie kon -
tro lo wa nych pod mio tów osób świad czą cych pra cę bez umo wy
i bez zgło sze nia do ubez pie cze nia spo łecz ne go uzy sku ją oświad -
cze nie i pod mio tu po wie rza ją ce go pra cę, i pra co bior cy, że stro -
ny łą czy na przy kład za war ta ust nie umo wa o dzie ło. 

Nie zbęd na jest tak że zmia na spo so bu ukształ to wa nia prze -
pi sów od no szą cych się do umów cy wil no praw nych, przede
wszyst kim umów o dzie ło, któ re nie są ob ję te obo wiąz kiem
ubez pie cze nia spo łecz ne go. Brak obo wiąz ku opła ca nia skła dek
ZUS oraz za wie ra nia tych umów na pi śmie po wo du je, że ta for -
ma nie pra cow ni cze go za trud nie nia jest dla przed się bior ców



Przy te le fo nie,
przed mi kro fo nem
i ka me rą…
Jed ną z form te go rocz nej kam pa nii in for ma -
cyj nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Za nim po -
dej miesz pra cę” są te le fo nicz ne dy żu ry
praw ne eks per tów in spek cji w me diach cen -
tral nych i re gio nal nych. W kwiet niu br. od by ło
się kil ka dzie siąt ta kich dy żu rów, zor ga ni zo -
wa nych przez rzecz ni ka pra so we go głów ne go
in spek to ra pra cy i rzecz ni ków pra so wych
okrę go wych in spek to ra tów pra cy, pod czas
któ rych oso by dzwo nią ce do re dak cji ga zet
i sta cji ra dio wych na go rą co uzy ski wa ły po ra -
dy praw ne.

Ce lem kam pa nii jest upo wszech nia nie wie dzy o prze pi sach
re gu lu ją cych za sa dy za trud nie nia, zwłasz cza w za kre sie spe cy fi -
ki umów cy wil no praw nych i ogra ni czeń, ja kie nio są dla za trud -
nio nych. To wa rzy szy ona pro wa dzo nym od po cząt ku br. in ten -
syw nym kon tro lom ma ją cym na ce lu m.in. we ry fi ka -
cję za war tych już umów cy wil no praw nych pod ką -
tem ich zgod no ści z prze pi sa mi. 

Pre zen tu je my skró to wą in for ma cję
na te mat spo tkań eks per tów PIP z czy -
tel ni ka mi ga zet i ra dio słu cha cza mi,
a tak że wi dza mi.

Szcze cin Nad in spek tor pra cy
Krzysz tof Be rus i star szy in spek tor
pra cy Grze gorz Drop ko peł ni li dy -
żu ry w pro gra mie „Za wsze po 19.00”,
Pol skie Ra dio Ko sza lin. Nad in spek -
tor Mo ni ka Fe rens -Per liń ska i star -
szy in spek tor Ka ro li na Zysk by ły
w„Gło sie Szcze ciń skim”. Gra ży na Paw -
la ta -Ich udzie la ła po rad w Ra diu ESKA
WAWA.

Olsz tyn Rzecz nik pra so wy OIP Ja cek Że -
rań ski uczest ni czył w pię ciu au dy cjach po rad ni -
czych Ra dia PLUS, a spe cja li sta Ad rian na Pan nek w pro gra -
mie „Bliż sze spo tka nia” w Ra diu Olsz tyn. 

Łódź Rzecz nik pra so wy OIP star szy in spek tor pra cy Ka mil
Ka łuż ny dy żu ro wał w„Dzien ni ku Łódz kim”. 

Kiel ce Rzecz nik pra so wy OIP nad in spek tor Bar ba ra Ka szyc -
ka oraz przed sta wi cie le OIP od po wia da li na py ta nia zgła sza ne
w: Ra diu Kiel ce SA, Te le wi zji No va Kiel ce, TVP 3 Kiel ce, Ra diu

Plus Kiel ce, Ra diu Eska Kiel ce, „Ty go dni ku Ko nec kim”, „Ty go dni ku
Skar ży skim”, „Ty go dni ku Sta ra cho wic kim”, „Ga ze cie Sta ra cho wic -
kiej” i „Ty go dni ku Sta ra cho wic kim”.

Kra ków Młod szy in spek tor Mag da le na Ga weł, młod szy spe -
cja li sta Grze gorz Stru zik i rzecz nik pra so wy OIP w Kra ko wie An -
na Ma je rek peł ni li dy żu ry te le fo nicz ne w „Dzien ni ku Pol skim”.
Rzecz nik pra so wy udzie la ła rów nież po rad w „Dzien ni ku Pol -
skim”, Ra diu Eska Kra ków, Ra diu TOK FM i w Kro ni ce TVP INFO
Kra ków.

Ka to wi ce Rzecz nik pra so wy OIP brał udział w po rad ni kach
w Pol skim Ra diu Ka to wi ce oraz w„Dzien ni ku Za chod nim”. 

Zie lo na Gó ra Dy żu ry przed sta wi cie li PIP od by ły się w„Ga ze -
cie Lu bu skiej” i Ty go dni ku „Krąg” w No wej So li.

Gdańsk Rzecz nik OIP w Gdań sku Jo lan ta Ze dlew ska peł ni ła
dy żu ry po rad ni cze w „Dzien ni ku Bał tyc kim”, w Two jej Te le wi zji
Mor skiej i w Ra diu NORD FM w Wej he ro wie.

Bia ły stok Pra cow ni ce sek cji praw nej OIP w Bia łym sto ku:
Mar ta Ba ciar i Be ata Ka li now ska dy żu ro wa ły w Pol skim Ra diu
Bia ły stok. Rzecz nik pra so wy OIP Krzysz tof Re za now i Mar ta Urmi -
ło wicz z sek cji praw nej OIP w Ra diu AKADERA. Pra cow nik Od -
dzia łu w Su wał kach Ro bert Głę boc ki w Ra diu 5 w Su wał kach,
a Ma rzan na Kla ma -Ba rzyk z Od dzia łu w Łom ży w Die ce zjal nym
Ra diu Na dzie ja w Łom ży.

Byd goszcz Nad in spek tor Ro man Wzo rek z OIP od po wia dał
na py ta nia w pro gra mach: „Zbli że nia” i „Roz mo wa Dnia” w TVP
Byd goszcz oraz w„Ga ze cie Po mor skiej”.

Po znań Spe cja li sta z OIP Mar cin Je dwab ny peł nił dy żur
w„Pol ska Głos Wiel ko pol ski”, a rzecz nik pra so wy OIP Ja cek Strzy -
żew ski w Ra diu Mer ku ry.

Rze szów Rzecz nik pra so wy OIP Woj ciech Dy ląg
uczest ni czył w au dy cjach Ra dia VIA Rze szów,

Pol skie go Ra dia Rze szów oraz peł nił dy żur
po rad ni czy w „Ga ze cie Co dzien nej No -

wi ny”.
Wro cław Rzecz nik pra so wy OIP

Aga ta Ko styk -Le wan dow ska i Ma -
rek Cho czaj od po wia da li na py ta -
nia słu cha czy Pol skie go Ra dia Wro -
cław w„Po rad ni ku Po ran nym” oraz
wi dzów te le wi zji in ter ne to wej por -
ta lu Ro dzi na i Ka rie ra In for. Rzecz -
nik OIP był rów nież go ściem Te le -

wi zji TeDe Wro cław, Ga ze ty Sa mo -
rzą du Stu denc kie go Uni wer sy te tu

Wro cław skie go i In for ma to ra Biu ra
Ka rier Po li tech ni ki Wro cław skiej.
War sza wa GIP Ka ta rzy na Pie tru szyń -

ska i Ad rian na Ja siń ska -Ci choń z De par ta men -
tu Praw ne go GIP peł ni ły dy żur eks perc ki w dzien -

ni ku „Fakt”. Dru ga z praw ni czek współ pra co wa ła rów nież
w przy go to wa niu cy klu ar ty ku łów pod ha słem kam pa nii „Za nim
po dej miesz pra cę” w„Dzien ni ku Ga ze ta Praw na”. Ja ro sław Ci choń
z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP peł nił dy żur w„Rzecz -
po spo li tej”, zaś Ka ta rzy na Pie tru szyń ska i Woj ciech Gon ciarz z De -
par ta men tu Praw ne go GIP w„Ga ze cie Wy bor czej”.

Opra co wa nie: re dak cja
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bar dzo atrak cyj na i nad mier nie wy ko rzy sty wa na w ce lu obej -
ścia prze pi sów pra wa pra cy. Pa to lo gii tej sprzy ja ją tak że in -
ne prze pi sy ubez pie cze nio we, któ re po zwa la ją, by nie od -
pro wa dza no skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne w sy tu acji,
w któ rej kil ka umów za war tych jest rów no le gle z da nym
pra co bior cą, na pod sta wie je go pi sem ne go oświad cze nia.
Roz wią za niem być mo że by ło by wpro wa dze nie obo wiąz ku
od pro wa dza nia skła dek do ZUS od wszyst kich umów cy wil -
no praw nych, na pod sta wie któ rych po wie rza ne jest wy ko -
ny wa nie pra cy.

Za sad ne wy da je się tak że stwo rze nie no we go mo de lu
funk cjo no wa nia wszyst kich or ga nów kon tro l nych, w któ -
rych za kre sie dzia ła nia po zo sta ją kwe stie ujaw nia nia nie le -
gal ne go po wie rza nia pra cy. Obec nie ZUS i or ga ny skar bo we
w wie lu przy pad kach nie prze ka zu ją na wet do jed no stek PIP
in for ma cji zwrot nych o dzia ła niach pod ję tych w efek cie za -
wia do mień o na ru sze niach prze pi sów ubez pie cze nio wych
czy skar bo wych przez kon tro lo wa ne pod mio ty, co stwa -
rza – być mo że myl ne – prze ko na nie, że in sty tu cje te nie są
de fac to za in te re so wa ne ści ga niem tych na ru szeń i eg ze -
kwo wa niem wpły wów do pu blicz nej ka sy, z któ rej prze cież
sa me się utrzy mu ją. Być mo że war to za tem się gnąć do roz -
wią zań, któ re wy pra co wa ły w tym za kre sie in ne pań stwa eu -
ro pej skie. Wi zy tu jąc kra je UE, mia łem oka zję przyj rzeć się
do sko na łej współ pra cy na po zio mie lo kal nym mię dzy or ga -
na mi in spek cji pra cy, po dat ko wy mi i ubez pie cze nio wy mi
(Fran cja). Wie le kra jów po szło w tej współ pra cy da lej, two -
rząc spe cjal ne jed nost ki or ga ni za cyj ne, któ re zaj mu ją się
zwal cza niem nie le gal ne go za trud nie nia w spo sób kom plek -
so wy, obej mu ją swo im dzia ła niem kwe stie za trud nie nia,
ubez pie cze nia i po dat ków (Wło chy). Tak że wza jem ne wy ko -
rzy sty wa nie gro ma dzo nych przez te or ga ny da nych, do ty -
czą cych pod mio tów po wie rza ją cych pra cę in nym oso bom
i pra co bior ców, mo że wpły nąć w spo sób za sad ni czy na efek -
tyw ność dzia łań PIP w za kre sie le gal no ści za trud nie nia, a tym
sa mym na zmniej sze nie ska li zja wi ska. Do sko na łym przy kła -
dem wpro wa dze nia te go ty pu roz wią zań jest Bel gia, gdzie
elek tro nicz ne ba zy da nych, ak tu ali zo wa ne na bie żą co i obej -
mu ją ce sze reg in for ma cji o przed się bior cach, ubez pie czo -
nych, stwier dzo nych na ru sze niach i na kła da nych przez róż -
ne or ga ny sank cjach, do stęp ne są dla wszyst kich in sty tu cji
so cjal nych. Or ga nom tym przy świe ca wspól ny cel, ja kim jest
dba łość o wpły wy do bu dże tu, co po wo du je, że nie ry wa li -
zu ją one ze so bą, strze gąc za zdro śnie wła snych za so bów,
lecz sku tecz nie współ pra cu ją.

Nie wąt pli wie tak że znie sie nie ba rier utrud nia ją cych pro -
wa dze nie przez PIP sku tecz nej dzia łal no ści kon tro l nej w za -
kre sie le gal no ści za trud nie nia wpły nę ło by na ogra ni cze nie
zja wi ska nie le gal ne go za trud nie nia. Do ty czy to w szcze gól -
no ści za war te go w usta wie o swo bo dzie dzia łal no ści go spo -
dar czej obo wiąz ku za wia da mia nia przed się bior cy o za mia -
rze prze pro wa dza nia kon tro li. 

Nie zbęd ne jest two rze nie za chęt dla pod mio tów po wie -
rza ją cych pra cę (np. po przez zmniej sze nie ob cią żeń pu blicz -
no praw nych) do za trud nia nia w spo sób for mal ny przy jed -
no cze snym zwięk sze niu sank cji – od no szą cych się tak że

do sfe ry pro wa dzo nej przez te pod mio ty dzia łal no ści – za po -
wie rza nie pra cy in nym oso bom w spo sób sprzecz ny z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

U są sia dów

W kra jach eu ro pej skich w ostat nich la tach sank cje za nie -
le gal ne za trud nie nie zo sta ły za ostrzo ne (Cze chy, Da nia, Wło -
chy, Ho lan dia, Hisz pa nia, Wiel ka Bry ta nia). W Au strii w 2009 r.
pod wyż szo no ka rę fi nan so wą za nie za re je stro wa nie pra cow -
ni ka z kwo ty 3630 do 5000 eu ro, in dy wi du al nie dla każ de -
go przy pad ku za trud nie nia nie re je stro wa ne go; we Fran cji
sank cje za nie le gal ne po wie rze nie pra cy się gać mo gą na -
wet kwo ty 45 tys. eu ro, łącz nie z ka rą po zba wie nia wol no -
ści lub cza so we go za ka zu dzia ła nia ja ko pra co daw ca w da -
nym sek to rze.

Być mo że za kaz ko rzy sta nia z po mo cy pu blicz nej (do ta -
cji unij nych, ulg po dat ko wych itp.) z jed no cze snym usta no -
wie niem obo wiąz ku jej zwro tu przez przed się bior ców, któ -
rzy po wie rza ją pra cę w spo sób nie le gal ny, był by sku tecz -
nym ha mul cem przed na ru sza niem prze pi sów pra wa w tym
za kre sie. Pro mo wa nie po wie rza nia pra cy w spo sób le gal ny
win no opie rać się na przed sta wie niu po ten cjal nym pra co -
daw com i pra co bior com re al nych pro po zy cji (np. do ty czą -
cych ob ni że nia kosz tów pra cy) i uświa do mie niu ko rzy ści wy -
ni ka ją cych z le gal no ści za trud nie nia czy wy ko ny wa nia in nej
pra cy za rob ko wej.

Więk szość osób za an ga żo wa nych w pra cę nie re je stro -
wa ną jest prze ko na na o ni kłej sku tecz no ści dzia łań kon tro l -
nych in sty tu cji pań stwo wych i w związ ku z tym ży je w po -
czu ciu bra ku ja kie go kol wiek za gro że nia ze stro ny tych in sty -
tu cji. Zbu do wa nie prze ko na nia o nie uchron no ści ka ry mo że
być czyn ni kiem sty mu lu ją cym do le ga li za cji za trud nie nia.

Dla te go też czyn no ściom kon tro l no -nad zor czym PIP win -
na to wa rzy szyć za kro jo na na sze ro ką ska lę dzia łal ność edu -
ka cyj na i in for ma cyj na w za kre sie le gal no ści za trud nie nia,
ukie run ko wa na na pra co daw ców i pra co bior ców, pod no szą -
ca po ziom wie dzy – zwłasz cza o wza jem nych upraw nie niach
obu stron, ko rzy ściach i za gro że niach zwią za nych z wy ko ny -
wa niem pra cy nie re je stro wa nej.

Na po czą tek jed nak mo że war to udzie lić so bie od po wie -
dzi na py ta nie, dla cze go w ogó le po win ni śmy się zaj mo wać
pro ble mem nie le gal ne go za trud nie nia i po wie rza nia pra cy
w sek to rze nie for mal nym. Czy je in te re sy po win ni śmy mieć
na wzglę dzie? Zwa żyw szy, że in spek to rzy pra cy są funk cjo -
na riu sza mi pu blicz ny mi dzia ła ją cy mi w imie niu pań stwa, od -
po wiedź wy da je się oczy wi sta. W mo im prze ko na niu, Eu ro -
pa za da ła so bie to py ta nie, a udzie lo na od po wiedź po zwo li -
ła na zmia nę fi lo zo fii dzia ła nia służb kon tro l nych, wy pra co -
wa nie – przy po par ciu pań stwa i w efek cie wpro wa dzo nych
zmian le gi sla cyj nych – pew nych in stru men tów i me to dy ki
po stę po wa nia, któ re zwięk szy ły sku tecz ność ich dzia ła nia
w za kre sie za po bie ga nia i zwal cza nia tej pa to lo gii. Po ra za -
tem na nas.

star szy spe cja li sta Da riusz Gór ski
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP
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śred nic twem pra sy in for ma cje o skan da licz -
nych wa run kach pra cy w fa bry kach prze do -
sta wa ły się do opi nii pu blicz nej. Wy ni kiem
tych na stro jów by ło mię dzy in ny mi uchwa le -
nie w 1819 ro ku usta wy, na mo cy któ rej za -
bro nio no za trud nia nia w przę dzal niach ba -
weł ny dzie ci po ni żej 9 lat.8 Za sad ni czy po -
stęp do ko nał się jed nak do pie ro w ro ku 18339,
kie dy to 29 sierp nia uchwa lo no usta wę obej -
mu ją cą ochro ną nie tyl ko dzie ci w wie ku
9-13 lat, ale rów nież nie let nich w wie ku 13-
18 lat; usta lo no też mak sy mal ne li mi ty dnia
ro bo cze go dla tej ka te go rii pra cow ni ków.
Naj waż niej szym po sta no wie niem za war tym
w usta wie był prze pis, na mo cy któ re go po -
wo ła no do ży cia spe cjal ny urząd, tzn. in spek -
cję fa brycz ną. Głów nym za da niem no wo po -
wsta łe go urzę du by ła kon tro la sto so wa nia
prze pi sów ochron nych w fa bry kach. Na le ży
pod kre ślić z ca łą sta now czo ścią, iż na wet naj -
bar dziej oczy wi ste i obiek tyw ne nor my praw -
ne za war te w prze pi sach nie bę dą sto so wa -
ne, je że li w ślad za ni mi nie zo sta nie uchwa -
lo na sank cja za ich na ru sze nie i nie zo sta nie
po wo ła ny or gan czu wa ją cy nad ich wy ko na -
niem. Tak więc rok 1833 mo że my uznać za da -
tę na ro dzin in spek cji pra cy w no wo żyt nej Eu -
ro pie. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż po -
mysł utwo rze nia urzę du nad zo ru ją ce go sto -
so wa nie prze pi sów ochron nych po ja wił się
rów nież u dość licz nej gru py przed się bior -
ców, któ rzy sto so wa li prze pi sy ochron ne
w swo ich fa bry kach i żą da li, aby do ty czy ły
one wszyst kich za kła dów pra cy za trud nia ją -
cych pra cow ni ków.

Usta wa z 29 sierp nia 1833 ro ku przy zna ła
in spek to rom fa brycz nym bar dzo sze ro kie, jak
na owe cza sy, upraw nie nia. Przede wszyst -
kim mie li oni pra wo wstę pu do każ de go za -
kła du pra cy oraz wy da wa nia po le ceń nie -
zbęd nych do za gwa ran to wa nia re ali za cji prze -
pi sów ochron nych. In spek to rzy mie li rów nież
pra wo do po mo cy ze stro ny funk cjo na riu szy
po li cji miej skiej, żą da nia od wszyst kich osób
oświad czeń na oko licz ność wy ko ny wa nej pra -
cy, a tak że wy cią ga nia kon se kwen cji na tu ry
kar nej w sto sun ku do świad ków, któ rzy nie
sta wi li się na we zwa nie.10 W ce lu ujed no li ce -
nia sto so wa nia prze pi sów ochron nych w ca -
łym pań stwie in spek to rzy fa brycz ni zo sta li
zo bo wią za ni do okre so wych spo tkań w Lon -
dy nie oraz przed sta wia nia spra woz dań par -
la men to wi. Do po mo cy in spek to rom se kre -
tarz sta nu miał pra wo wy zna czać urzęd ni -
ków, tzw. su per in ten dents, nie po sia da li oni
jed nak pra wa do sa mo dziel ne go wi zy to wa -

nia za kła dów pra cy. Fakt po wo ła nia po moc -
ni ków za słu gu je na pod kre śle nie, bo wiem
w pierw szych kil ku la tach dzia łal no ści w ca -
łej An glii po wo ła no za le d wie czte rech in spek -
to rów fa brycz nych.11 Z ich pierw szych spra -
woz dań wy ła niał się ob raz nie chę ci czy wręcz
wro go ści, z ja ką spo ty ka li się pod czas kon -
tro li w za kła dach pra cy, mi mo iż za kres ich
upraw nień, przy naj mniej w po cząt ko wym
okre sie, obej mo wał głów nie prze pi sy do ty -
czą ce pra cy ko biet i dzie ci. Po nad to in spek -
to rzy ko rzy sta li w peł nym za kre sie z przy słu -
gu ją cych im upraw nień o cha rak te rze ad mi -
ni stra cyj nym, w du żo mniej szym stop niu
z upraw nień o cha rak te rze są do wym. Twór cy
usta wy wy szli bo wiem ze słusz ne go za ło że -
nia, że nie moż na peł nić jed no cze śnie funk cji
oskar ży cie la, sę dzie go i obroń cy.12 Po mi mo
nie zli czo nych trud no ści do świad cze nia z ich
pra cy, któ re przed sta wia li na fo rum par la -
men tu, by ły nie oce nio ne z punk tu wi dze nia
roz wo ju usta wo daw stwa ochron ne go. Już
w 1844 ro ku wpro wa dzo no usta wę uzu peł -
nia ją cą13, na mo cy któ rej na stą pi ło roz gra ni -
cze nie w re ali za cji atry bu tów wła dzy ad mi ni -
stra cyj nej od są dow ni czej i prze ka za nie tej
ostat niej do wy łącz nej re ali za cji są dom. Wo -
bec fak tu ode bra nia in spek to rom upraw nień
o cha rak te rze są dow ni czym przy słu gi wa ło
im pra wo by cia świad kiem oraz moż li wość
wzy wa nia na roz pra wę win nych pra co daw -
ców i in nych osób. No we prze pi sy roz sze rzy -
ły za to upraw nie nia in spek to rów prze my sło -
wych w dzie dzi nie sto sun ków ad mi ni stra cyj -
nych. Mię dzy in ny mi wpro wa dzo no obo wią -
zek po wia da mia nia urzęd ni ków o otwar ciu
no we go za kła du pra cy oraz cał ko wi tą od po -
wie dzial ność przed się bior ców za stan wa run -
ków pra cy w za kła dzie. Ten ostat ni wa ru nek
miał być re ali zo wa ny bez wzglę du na za kres
prze pi sów ochron nych oraz fakt do ko na nia
kon tro li w za kła dzie. Je że li do ka ta lo gu po -
wyż szych obo wiąz ków do da my jesz cze ko -
niecz ność po wia da mia nia przez przed się bior -
cę o każ dym wy pad ku przy pra cy le ka rzy,
któ rzy na stęp nie tę in for ma cję prze ka zy wa li
in spek to rom, to w pew nym stop niu moż na
zro zu mieć opór, ja ki no we prze pi sy wy wo ły -
wa ły u pra co daw ców. No wa usta wa wpro -
wa dzi ła po nad to upraw nie nie dla in spek to -
rów do wy da wa nia przed się bior com wią żą -
cych po le ceń w ce lu unik nię cia wy pad ków
przy pra cy, zwłasz cza w od nie sie niu do ru -
cho mych czę ści ma szyn. Przed się bior ca mógł
wpraw dzie od wo łać się od po wyż szej de cy -
zji do ko mi sji zło żo nej z dwóch rze czo znaw -
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1. An glia ko leb ką in spek cji pra cy
w Eu ro pie

Za ko leb kę no wo żyt nej in spek cji pra cy
na le ży uznać An glię, gdzie już pod ko -
niec XVIII stu le cia zro dzi ło się prze ko na nie
o ko niecz no ści ure gu lo wa nia sy tu acji praw -
nej ro bot ni ków na jem nych.1 Sa ma idea nie
by ła w owym cza sie no wa. Ja ko pierw si z ca -
łą sta now czo ścią za czę li ją gło sić prze my -
słow cy an giel scy z Ro ber tem Owe nem na cze -
le, któ ry pod da wał głę bo kiej kry ty ce wszyst -
kie sła bo ści sys te mu ka pi ta li stycz ne go: wła -
sność pry wat ną, struk tu rę kla so wą, po dział
pra cy, pa no wa nie kon ku ren cji i ubo że nie ro -
bot ni ków. Prze ko ny wał, iż spo łe czeń stwo ka -
pi ta li stycz ne jest rów nie nie do sko na łe jak
ustrój i po dob nie jak feu da lizm jest przej -
ścio wym eta pem roz wo ju ludz ko ści.2 Już wów -
czas za czę to zda wać so bie spra wę z te go, iż
nie kon tro lo wa ny wy zysk ca łych ro dzin ro -
bot ni czych, w tym przede wszyst kim ko biet
i dzie ci, mo że do pro wa dzić do klę ski hu ma -
ni tar nej i do znacz ne go ob ni że nia war to ści
„ma te ria łu ludz kie go”, kie ro wa ne go do wiel -
kich fa bryk. Prze mysł an giel ski już w dru giej
po ło wie XVIII wie ku po chła niał wiel kie ilo ści
lu dzi i to w do słow nym te go sło wa zna cze -
niu. Na po łu dniu An glii licz ne pa ra fie utrzy -
my wa ły na swój koszt gru py dzie ci i nę dza -
rzy, by na stęp nie wy sy łać je do fa bryk, od da -
jąc w nie wo lę pra co daw com. Ko mi sja le kar -
ska, po wo ła na do zba da nia przy czyn nie sły -
cha nie szyb ko roz prze strze nia ją cych się cho -
rób za kaź nych, usta li ła, iż roz no szą je fa brycz -
ne dzie ci. Przy czy na mi by ły nie ludz kie wa -
run ki pra cy, po ni ża ją cy stan sie dzib miesz -
kal nych, kil ku na sto go dzin ny dzień pra cy i złe
od ży wia nie. O ta kich zdo by czach cy wi li za cji
jak opie ka le kar ska czy za bez pie cze nie so -
cjal ne nie by ło oczy wi ście mo wy. Pla gi ów -
cze sne go spo łe czeń stwa, jak śmier tel ność
wśród dzie ci, pi jań stwo i de mo ra li za cja wśród

ko biet, a na de wszyst ko ogrom na ilość wy -
pad ków przy pra cy po wo du ją cych śmierć
i ka lec two ro bot ni ków, wy ma ga ły pil nej in -
ter wen cji pań stwa.3

Ko niecz ność in ge ren cji w wa run ki pra cy
i ob ję cia ochro ną praw ną bez względ nie słab -
szej stro ny pro ce su pra cy nie by ła na prze ło -
mie XVIII i XIX wie ku tak oczy wi sta. Po trze ba
by ło wie lu wy sił ków, aby usta wo daw stwo
ochron ne za ist nia ło w po rząd ku praw nym
no wo żyt nej Eu ro py.4 Pierw szą usta wą z za -
kre su ochro ny pra cy by ła an giel ska usta wa
z 22 czerw ca 1802 ro ku w spra wie za bez pie -
cze nia zdro wia fi zycz ne go i mo ral ne go
uczniów oraz in nych ro bot ni ków za trud nio -
nych w przę dzal niach ba weł ny i in nych, jak
rów nież w fa bry kach wy ro bów ba weł nia nych
i in nych.5 Za wie ra ła ona prze pi sy do ty czą ce
cza su pra cy i obo wiąz ku szkol ne go dzie ci
oraz okre śla ła mi ni mal ny wiek do pusz cza nia
ich do pra cy w przę dzal niach ba weł ny. Nad -
zór nad jej sto so wa niem po wie rzo no przed -
sta wi cie lom miej sco wej ad mi ni stra cji, tzw.
sę dziom po ko ju, któ rzy z wła sne go gro na lub
spo śród du cho wień stwa wy bie ra li nad zor -
ców do bez po śred nie go wi zy to wa nia za kła -
dów pra cy. Oso by te otrzy ma ły pra wo oglą -
da nia sta no wisk pra cy oraz wstę pu do każ -
de go przed się bior stwa, gdzie od by wa ła się
pra ca na jem na. Z prze pro wa dzo nych wi zy -
ta cji przed sta wia li spra woz da nia swo im prze -
ło żo nym.6 W prak ty ce jed nak prze pi sy no wej
usta wy da ły ni kłe re zul ta ty, bo wiem nad zor -
cy wi zy to wa li za kła dy bar dzo nie chęt nie,
a przede wszyst kim nie ure gu lo wa no tak pod -
sta wo wej kwe stii jak moż li wość wy da wa nia
za le ceń po kon trol nych. Brak by ło rów nież
po sta no wień do ty czą cych sank cji za na ru -
sze nie prze pi sów ochron nych.7 Dzia łal ność
nad zor ców i skła da ne przez nich spra woz da -
nia wy wo ła ły ten po zy tyw ny sku tek, iż o kwe -
stiach ochro ny pra cy za czę to dys ku to wać
w par la men cie bry tyj skim. Po nad to za po -

Gdy w 1802 ro ku 
w An glii po ja wi ła się
pierw sza usta wa do ty -
czą ca za bez pie cze nia
zdro wia uczniów i ro bot -
ni ków w fa bry kach, nikt
za pew ne nie przy pusz -
czał, iż w nie speł na sto
lat sys tem nad zo ru
nad wa run ka mi pra cy
obej mie wszyst kie kra je
w Eu ro pie. 
Pol ska in spek cja pra cy
li czy so bie 94 la ta; ale
czy na pew no ty le?
Przed sta wia my ar ty kuł,
któ ry po zwa la spoj rzeć
na hi sto rię na sze go
urzę du w nie co od mien -
ny spo sób. Au to rem jest
To masz Ko złow ski, nasz
ko le ga – in spek tor pra -
cy, któ ry zba dał wie le ar -
chi wów i ze chciał
po dzie lić się swo ją wie -
dzą w tym za kre sie. 

To masz Ko złow ski – praw nik z wy kształ -
ce nia, hi sto ryk z za mi ło wa nia. Od 20 lat
pra cu je w in spek cji pra cy, od 9 lat kie ru -
je od dzia łem PIP w Ostro wie Wiel ko pol -
skim. Twier dzi, że za in te re so wa nie urzę -
dem nie mo że ogra ni czać się tyl ko
do nad zo ru i kon tro li. Trze ba wie dzieć,
skąd przy cho dzi my i do kąd zmie rza my,
wte dy ła twiej zro zu mieć sens pra cy i czer -
pać z niej sa tys fak cję. 

To masz Ko złow ski

In spek cja pra cy 
na zie miach pol skich pod za bo ra mi

Na 95-lecie 

Przy pi sy
1 En cy klo pe dia pod ręcz na pra wa pu blicz -
ne go, kon sty tu cyj ne go, ad mi ni stra cyj ne go
i mię dzy na ro do we go, pod red. Z. Cy bi -
chow skie go, War sza wa 1928, t. II, s. 667.
2 Ro bert Owen (1771-1858) był zna nym
pi sa rzem, dzia ła czem po li tycz nym i pio -
nie rem ru chu spół dziel cze go. Ja ko udzia -
ło wiec ze spo łu fa bryk włó kien ni czych
New La nark do ko nał sze re gu eks pe ry -
men tów zmie rza ją cych do po pra wy wa -
run ków pra cy ro bot ni ków i pod nie sie nia
po zio mu ich kul tu ry. Za bie gał o roz sze -
rze nie usta wo daw stwa fa brycz ne go, aby
chro ni ło in te re sy ro bot ni ków. Swo je ide -
ały pró bo wał wcie lić w ży cie rów nież
na te re nie Sta nów Zjed no czo nych i Fran -
cji, jed nak bez więk sze go po wo dze nia;
sze rzej: zob. H. Ol szew ski, M. Zmier czak,
Hi sto ria dok tryn po li tycz nych i praw nych,
Po znań 1994, s. 247. 
3 M. Klott, In spek cja pra cy w Pol sce, od -
czyt wy gło szo ny w pol skim to wa rzy stwie
po li ty ki spo łecz nej, War sza wa 1937, s. 8.
4 L. Flo rek, M. Se we ryń ski, Mię dzy na ro do -
we pra wo pra cy, War sza wa 1988, s. 34.
5 The Fac to ries Act 1802 (ci ta tion 42
Geo. III c. 73), zwa na po tocz nie „He alth
and Mo rals of Ap pren ties Act”.
6 M. Born ste in -Ły chow ska, In spek cja pra -
cy w pań stwach eu ro pej skich, War sza -
wa 1925, s. 139. 
7 Ibi dem, s. 140.
8 The Cot ton Mills and Fac to ries Act 1819
(ci ta tion 59 Geo. III c. 66).
9 The Fac to ry Act 1833 (3 & 4 Will.
IV c. 103). 
10 Jak waż ne to by ły upraw nie nia, niech
świad czy fakt, iż bli sko 200 lat póź niej,
w obec nie obo wią zu ją cej usta wie o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy, zna la zły się bar -
dzo po dob ne ure gu lo wa nia, do ty czą ce
moż li wo ści żą da nia od pod mio tu kon tro -
lo wa ne go oraz od wszyst kich pra cow ni -
ków i osób, któ re są lub by ły za trud nio -
ne pi sem nych i ust nych in for ma cji oraz
wzy wa nia i prze słu chi wa nia tych osób
w związ ku z prze pro wa dzo ną kon tro lą;
sze rzej: zob. usta wa z 13 kwiet nia 2007 r.
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy” (Dz.U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.). 
11 M. Born ste in -Ły chow ska, op. cit., s. 141. 
12 Za sa da „ne mo iu dex in cau sa sua” zna -
na by ła już w pra wie rzym skim.
13 The Fac to ries Act 1844 (ci ta tion 7 & 8
Vict c. 15).



cza w cza sie wi zyt re ali zo wa nych w po szcze -
gól nych ob wo dach. In spek to rzy -le ka rze, in -
spek to rzy ds. urzą dzeń elek trycz nych i prze -
my słu ma szy no we go pod le ga li bez po śred -
nio in spek to ro wi głów ne mu i by li przy dzie -
la ni do po szcze gól nych ob wo dów w za leż -
no ści od po trzeb wy ni ka ją cych ze spra wo -
wa ne go nad zo ru nad za kła da mi. Do pod sta -
wo wych obo wiąz ków le ka rzy in spek cyj nych
na le ża ło wy sta wia nie dzie ciom świa dectw
o zdol no ści do pod ję cia pra cy w okre ślo nej
bran ży, ba da nie sta nu zdro wia ro bot ni ków
za trud nio nych w tzw. za wo dach nie bez piecz -
nych oraz w wy pad ku za truć, a tak że skła da -
nie prze ło żo nym spra woz dań z wy ni ków zre -
ali zo wa nych czyn no ści. Sto sun ko wo sze ro ki
był za kres przed mio to wy nad zo ru ze stro ny
sa mych in spek to rów i obej mo wał za gad nie -
nia: ochro na ro bot ni ka przy wy ko ny wa niu
okre ślo nych prac lub za wo dów, ochro na pra -
cy ko biet, mło do cia nych i dzie ci, udział w do -
cho dze niu zwią za nym z nie szczę śli wy mi wy -
pad ka mi, ochro na ko biet i dzie ci przy pra -
cach z oło wiem, nad zór nad sto so wa niem
przez przed się bior ców wy płat, w tym gra ty -
fi ka cji w na tu rze, tzw. truck acts, oraz pra wo
oskar ża nia pra co daw ców w ra zie stwier dze -
nia na ru szeń prze pi sów ustaw ochron nych.19

Sze ro ki za kres dzia łal no ści wy ma gał od usta -
wo daw cy pod ję cia okre ślo nych dzia łań w ce -
lu za gwa ran to wa nia urzęd ni kom nie za leż no -
ści. Ta kie unor mo wa nie rów nież zna la zło się
w prze pi sach i po le ga ło na tym, iż in spek to -

rzy, któ rzy po myśl nie zda li eg za mi ny i prze -
szli dwu let ni okres pró by, by li mia no wa ni
na po szcze gól ne sta no wi ska i pod le ga li wy -
łącz nie in spek to ro wi głów ne mu. Po nad to
w za kre sie re ali za cji spra wo wa ne go nad zo ru
mie li zu peł ną swo bo dę, ogra ni czo ną je dy nie
za kre sem obo wią zu ją cych ustaw ochron nych
oraz wła snej wie dzy i do świad cze nia.

Dzia łal ność in spek cji pra cy w An glii by ła
nie zmier nie in ten syw na, bio rąc pod uwa gę
fakt, iż per so nel in spek cyj ny po zo sta wał sto -
sun ko wo nie licz ny.20 W 1932 ro ku czyn nych
by ło 246 in spek to rów, któ rzy do ko na li 220
tys. czyn no ści wi zy ta cyj nych. Po nad to przed -
sta wi cie le urzę du spra wo wa li me ry to rycz ny
nad zór nad Mu zeum Bez pie czeń stwa Pra cy
w Lon dy nie oraz pro wa dzi li in ten syw ne pra -
ce na uko wo -ba daw cze w za kre sie opra co -
wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej i zbio -
ro wej dla no wo po wsta ją cych ga łę zi prze -
my słu. An giel ska in spek cja od sa me go po -
cząt ku ści śle współ pra co wa ła z wy spe cja li -
zo wa ny mi agen da mi Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy, wno sząc cen ny wkład w roz -
wój usta wo daw stwa do ty czą ce go sto sun ków
pra cy oraz nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. 

W ko lej nych la tach idee za war te w usta -
wo daw stwie ochron nym An glii za czę ły się
prze do sta wać na kon ty nent eu ro pej ski. Rzą -
dy po szcze gól nych państw za czę ły so bie zda -
wać spra wę z te go, iż bez wpro wa dze nia
prze pi sów ochron nych w śro do wi sku pra cy
roz wój ka pi ta li stycz nych sto sun ków pro duk -
cji mo że oka zać się nie moż li wy lub co naj -
mniej w znacz nym stop niu utrud nio ny. Na kon -
ty nen cie, po dob nie jak w An glii, roz wój prze -
pi sów ochron nych prze bie gał we dług po -
dob ne go sce na riu sza. Na po cząt ku obej mo -
wa no opie ką usta wo daw cy pra cu ją ce dzie ci,
po tem ko bie ty, wresz cie z du ży mi opo ra mi
do ro słych ro bot ni ków. Roz wój prze pi sów
ochron nych sta nął bo wiem w sprzecz no ści
z ideą swo bo dy go spo dar czej i wol no ści na -
wią za nia sto sun ku pra cy.21

W ślad za usta wo daw stwem an giel skim
in sty tu cje in spek cji pra cy wpro wa dzo no w Da -
nii (1873 r.), we Fran cji (1874 r.), w Szwaj ca rii
(1877 r., ale w kan to nie zu ry skim już w 1859 r.),
w Niem czech (1878 r.) oraz w Ro sji (1882 r.).
Na sze go kra ju nie by ło w tych la tach na po li -
tycz nej ma pie Eu ro py, dla te go in te re su je nas
po wsta nie i roz wój in spek cji pra cy w XIX wie -
ku głów nie w tych pań stwach, pod rzą da mi
któ rych znaj do wa ły się na sze zie mie za gra -
bio ne pod ko niec XVIII wie ku. W dal szej czę -
ści pra cy przed sta wio ne zo sta ną za tem za -
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ców, ale bez wzglę du na wy nik po stę po wa -
nia od wo ław cze go w ra zie za ist nie nia nie -
szczę śli we go wy pad ku z udzia łem za kwe stio -
no wa nej ma szy ny, zo bo wią za ny był do za -
pła ce nia wy so kiej grzyw ny, któ ra przy zna -
wa na by ła w ca ło ści po szko do wa ne mu. Na -
le ży jesz cze pod kre ślić, iż za sad ni czą me to dą
roz wią zy wa nia kon flik tów w fa bry kach oraz
sto so wa nia w prak ty ce prze pi sów ochron -
nych by ła me to da roz jem stwa. Z pra wa wy -
da wa nia za rzą dzeń ko rzy sta no z du żą roz -
wa gą, zwłasz cza że za rzą dze nia w spra wach
za po bie ga nia wy pad kom przy pra cy mógł
wy da wać tyl ko in spek tor głów ny.14

Usta wa z 1844 ro ku w spo sób ogól ny wy -
zna czy ła za sa dy po stę po wa nia oraz ka ta log
upraw nień in spek to rów prze my sło wych w An -
glii na kil ka dzie siąt ko lej nych lat. Z waż niej -
szych zmian do ko na nych w na stęp nych la -
tach na le ży wy mie nić: pra wo do wy da wa nia,
na wnio sek in spek to rów fa brycz nych, za rzą -
dzeń z dzie dzi ny hi gie ny pra cy oraz za po bie -
ga nia wy pad kom przez są dy po li cyj ne oraz
prze ka za nie wła dzom miej sco wym w 1867
ro ku nad zo ru nad warsz ta ta mi w za kre sie
cza su pra cy dzie ci, mło do cia nych i ko biet.
Prak ty ka po ka za ła jed nak, iż po mysł oka zał
się nie tra fio ny, nie li cząc kil ku przy pad ków
wła ści we go dzia ła nia władz w za kła dach zlo -
ka li zo wa nych w wiel kich mia stach. Już w 1871
ro ku zde cy do wa no się od dać nad zór z po -
wro tem in spek to rom prze my sło wym.15 Wsku -
tek tej de cy zji licz ba za kła dów pod le głych
in spek cji wzro sła w krót kim cza sie z 30 do 110
ty się cy. Nie za trud nio no jed nak przez dłuż -
szy czas do dat ko we go per so ne lu in spek cyj -
ne go. Skut kiem ta kie go sta nu rze czy by ła sła -
ba re ali za cja prze pi sów ustaw ochron nych
w nad zo ro wa nych przed się bior stwach. Po -
nad to więk szość cza su po chła nia ły in spek to -
rom kon tro le ma łych warsz ta tów.16 Ta ka sy -
tu acja trwa ła aż do ro ku 1891, kie dy to nad -
zór nad sto so wa niem prze pi sów hi gie ny
w warsz ta tach po wie rzo no z po wro tem wła -
dzom miej sco wym.17

Roz pa tru jąc roz wój an giel skie go usta wo -
daw stwa do ty czą ce go in spek cji, war to od -
no to wać rów nież fakt, iż w ro ku 1893 do służ -
by przy ję to pierw sze ko bie ty. Ich pra ca oka -
za ła się bar dzo trud na, zwa żyw szy na fakt, iż
w kwe stiach nad zo ru nad pra cą ko biet w za -
kła dach prze my sło wych wi zy to wać mu sia ły
przed się bior stwa nie tyl ko w ca łej An glii, ale
rów nież w Szko cji i Ir lan dii. W po cząt ko wym
okre sie ich dzia łal no ści, tj. do ro ku 1898, in -
spek tor ki po zo sta wa ły pod zwierzch nic twem

in spek to ra głów ne go, choć mo gły bez wie -
dzy in spek to ra ob wo do we go sa mo dziel nie
wi zy to wać za kła dy. Z cza sem tę od mien ność
zli kwi do wa no, przy zna jąc ko bie tom za trud -
nio nym w in spek cji ta kie sa me pra wa jak
męż czy znom. 

Skut kiem wie lu de cy zji, do ty czą cych roz -
wo ju or ga ni za cyj ne go oraz za kre su przed -
mio to we go dzia łal no ści in spek cji fa brycz nej
w An glii, na prze ło mie XIX i XX wie ku mo del
ustro jo wy urzę du był w za sa dzie go to wy
i opar ty na spraw dzo nych wzor cach. Z po -
cząt kiem XX wie ku per so nel in spek cji fa brycz -
nej li czył w su mie 199 osób.18 Na cze le in -
spek cji stał in spek tor głów ny, któ ry wcho dził
w skład De par ta men tu Fa brycz ne go Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych. Do za kre su
je go kom pe ten cji na le żał nad zór nad wy ko -
ny wa niem ustaw ochron nych, z wy jąt kiem
nad zo ru nad hi gie ną pu blicz ną na le żą cą
do kom pe ten cji władz miej sco wych. Ob szar
kra ju po dzie lo no na okrę gi, te zaś na mniej -
sze jed nost ki zwa ne ob wo da mi – w su mie
by ło ich 83. Per so nel każ de go ob wo du obej -
mo wał in spek to ra ob wo do we go oraz kil ku
in spek to rów, w tym in spek to rów asy sten tów.
In spek tor ob wo do wy od po wia dał za or ga ni -
za cję i nad zór nad za kła da mi je dy nie na te re -
nie pod le głe go mu ob wo du. Zwierzch ni nad -
zór nad dzia łal no ścią wszyst kich in spek to -
rów ob wo do wych na le żał do in spek to ra okrę -
go we go, któ ry od pod le głych urzęd ni ków
miał pra wo wy ma gać spra woz dań, zwłasz -
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19 Skar gę na dzia łal ność przed się bior cy
sprzecz ną z usta wą in spek tor wno sił
do są du po li cyj ne go (Co urt of Su ma ry Ju -
ris dic tion). Miał pra wo przed sta wić oskar -
że nie oraz za pro po no wać świad ków, któ -
rych na le ża ło w spra wie prze słu chać.
W pew nych spra wach in spek tor mógł ko -
rzy stać ze spe cjal ne go przy wi le ju w ce lu
za ostrze nia wy so ko ści na kła da nej ka ry
pie nięż nej; w sy tu acji na ru sze nia prze pi -
sów ochron nych w sto sun ku do na przy -
kład 20 ko biet mógł wszcząć 20 po stę -
po wań jed no cze śnie i żą dać uka ra nia
w 20 od dziel nych spra wach. Ko rzy sta jąc
z ta kie go pra wa, in spek to rzy mie li istot ny
wpływ na wy miar ka ry. Jed no cze śnie
w zna czą cym za kre sie mo gli re ali zo wać
ele men ty pre wen cji szcze gól nej i ogól nej. 
20 Z. Pu ław ski, Stu le cie an giel skiej in spek -
cji pra cy, „Pra ca i Opie ka Spo łecz na”1934,
nr 1, s. 35. 
21 En cy klo pe dia…, op. cit., s. 668.

14 Jak już pod kre ślo no, w po cząt ko wym
okre sie dzia łal no ści in spek cji fa brycz nej
w An glii dzia ła ło 4 in spek to rów, a za tem
w pro sty spo sób moż na by ło do ko ny wać
jed no li tej wy kład ni w za kre sie sto so wa -
nia prze pi sów ustaw ochron nych. W mia -
rę roz wo ju in spek cji jed no li tość form
i me tod po stę po wa nia wo bec kon tro lo -
wa nych pod mio tów sta wa ła się trud niej -
sza. Wo bec te go po ja wi ła się ko niecz ność
cen tra li za cji. Re for mę wpro wa dza no
stop nio wo; w pierw szym okre sie nie po -
wo ły wa no no wych urzęd ni ków, a od
1871 r. kie row nic two in spek cji po zo sta -
wa ło w rę kach dwóch funk cjo na riu szy.
W 1878 r. jed ne go no mi no wa no na sta -
no wi sko in spek to ra głów ne go (Chief In -
spek tor of Fac to ries) i po wie rzo no mu
kie row nic two nad ca łym urzę dem. Te ry -
to rium kra ju po dzie lo no na 5 du żych
okrę gów, na cze le któ rych stał tzw. su -
per in ten ding. Do je go pod sta wo wych
obo wiąz ków na le żał bez po śred ni nad zór
nad pra cą in spek to rów fa brycz nych.
W ten spo sób osią gnię to za mie rzo ne ce -
le – ujed no li co no for my i me to dy pra cy
oraz jed na ko we sto so wa nie prze pi sów
ustaw ochron nych. Ta ki mo del an giel skiej
in spek cji prze trwał do lat dwu dzie -
stych XX wie ku.
15 Prze pi sy ochron ne za war te w usta wach
an giel skich za wie ra ły ta kie po ję cia jak fa -
bry ka (fac to ry) i warsz tat (work shop) oraz
warsz ta ty do mo we (do me stic work shops).
Da ne miej sce na zy wa ne by ło fa bry ką, je -
że li ko rzy sta ło z si ły na pę do wej; w prze -
ciw nym ra zie sta no wi ło warsz tat. Roz róż -
nie nie po wyż sze mia ło ge ne ral ne
zna cze nie, po nie waż nad zór nad wa run -
ka mi zdro wot ny mi w warsz ta tach na le żał
do władz ko mu nal nych. Nad zo ro wi in -
spek to rów fa brycz nych pod le ga ły przede
wszyst kim du że przed się bior stwa prze -
my sło we oraz za kła dy cha łup ni cze (do -
me stic work shops), w któ rych wszyst kie
oso by za trud nio ne by ły człon ka mi tej sa -
mej ro dzi ny i miesz ka ły w po miesz cze -
niach przed się bior stwa. 
16 M. Born ste in -Ły chow ska, op. cit., s. 143.
17 Funk cjo na riu sze miej sco wych władz
zdro wia pu blicz ne go uzy ska li upraw nie -
nia in spek to rów fa brycz nych w za kre sie
wstę pu do za kła dów; in spek to rzy spra wo -
wa li zaś nad ty mi urzęd ni ka mi zwierzch ni
nad zór.
18 W tej licz bie by ło 165 męż czyzn i 34
ko bie ty; w tym in spek tor głów ny, po moc -
ni cy in spek to ra głów ne go, in spek to rzy
ogól ni, po moc ni cze in spek tor ki ogól ne,
in spek to rzy ob wo do wi, in spek to rzy okrę -
go wi, in ni in spek to rzy, asy sten ci in spek -
cyj ni, in spek to rzy -le ka rze, in spek to rzy ds.
urzą dzeń elek trycz nych, in spek to rzy ds.
prze my słu ma szy no we go oraz in spek to -
rzy ds. płac włó kien ni czych.

Ilustracje to slaj dy na szkle
– nie miec kie i an giel skie – sta -
no wią ce ma te riał do na ucza nia
bez piecz nej pra cy gór ni ków.
W la tach czter dzie stych in -
spek to rzy wy ma za li na pi sy
w ję zy ku nie miec kim i an giel -
skim, wpro wa dzi li na pi sy pol -
skie i wy ko rzy sty wa li te slaj dy
do szko le nia gór ni ków.



urząd re pre zen tu ją cy wła dze pań stwo we
i przed się bior ców, bez ja kiej kol wiek re pre -
zen ta cji pra cow ni czej; wy po sa żo ny w pra wo
do wy da wa nia prze pi sów w za kre sie ochro -
ny ży cia i zdro wia ro bot ni ków, wy da wa nia
de cy zji w sy tu acji na ru sze nia prze pi sów usta -
wy, nad zo ru nad prze strze ga niem przez fa -
bry kan tów i ro bot ni ków wza jem nych obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z umo wy naj mu, roz -
pa try wa nia skarg na za rzą dze nia in spek cji fa -
brycz nej z pra wem ich anu lo wa nia, wy da wa -
nia wią żą cej wy kład ni w za kre sie sto so wa nia
prze pi sów, za twier dza nia ta ryf płac ro bot ni -
czych i re gu la mi nów fa brycz nych, sto so wa -
nia środ ków do li kwi da cji za tar gów w fa bry -
kach oraz wy stę po wa nia w są dach w cha rak -
te rze oskar ży cie li w spra wach o na ru sze nie
prze pi sów usta wy z 1886 ro ku. Na le ży jed -
nak pod kre ślić, iż de cy zje wy ni ka ją ce z przed -
mio to we go za kre su dzia łal no ści, w for mie
wpi sów do dzien ni ka uchwał, po dej mo wa ły
urzę dy gu ber nial ne na po sie dze niach kil ka
ra zy w ro ku, zaś fak tycz ną pra cę w za kła dach,
po le ga ją cą na ich wi zy ta cji, wy ko ny wa li in -
spek to rzy fa brycz ni. Moż na więc po wie dzieć,
iż do kom pe ten cji or ga nu ko le gial ne go na -
le ża ła de cy zyj ność, a w ge stii in spek to -
rów – ele men ty kon tro li, ale o cha rak te rze
czy sto wy ko naw czym w sto sun ku do po sta -
no wień wy da wa nych przez urzę dy gu ber -
nial ne.30 Po za tym in spek tor po zo sta wał w cał -
ko wi tej za leż no ści od urzę du gu ber nial ne -
go. Nie miał pra wa skar gi na de cy zje urzę du,
na to miast przed się bior ca mógł za skar żyć de -
cy zje in spek to ra. Bio rąc pod uwa gę skład or -
ga nu, mógł li czyć na przy chyl ność przy po -
dej mo wa niu osta tecz ne go roz strzy gnię cia.31

Je że li do tych unor mo wań praw nych do da -
my wy jąt ko wą aro gan cję fa bry kan tów w sto -
sun ku do przed sta wi cie li in spek cji fa brycz -
nej, nie ustan ne pró by ich prze kup stwa i za -
stra sza nia, to nie mo że dzi wić fakt, iż więk -
szość od da nych służ bie in spek to rów zre zy -
gno wa ła z zaj mo wa nych sta no wisk bądź zo -
sta ła z nich usu nię ta. Po zo sta li w służ bie
urzęd ni cy sta li się bez wol nym na rzę dziem
o cha rak te rze ra czej po li cyj nym, nie kon tro l -
nym, słu żą cym do tłu mie nia straj ków ro bot -
ni czych.32

Ko lej nym kro kiem do zre du ko wa nia ro li
i zna cze nia in spek cji fa brycz nej by ła usta wa
z 14 mar ca 1894 ro ku o re or ga ni za cji in spek -
cji fa brycz nej i po sad me cha ni ków gu ber -
nial nych,33 na mo cy któ rej zli kwi do wa no sta -
no wi sko głów ne go in spek to ra fa brycz ne go,
a in spek to rów spra wu ją cych nad zór w po -

szcze gól nych gu ber niach pod da no pod za -
rząd De par ta men tu Han dlu i Prze my słu w Mi -
ni ster stwie Fi nan sów. Przy oka zji zli kwi do -
wa no rów nież sta no wi ska in spek to rów okrę -
go wych. Po nad to stwo rzo no sieć gu ber nial -
nych or ga nów in spek cji, rów no le głą do gu -
ber nial nych urzę dów do spraw fa brycz nych.
Wsku tek ta kich de cy zji pod ko niec XIX wie ku
znacz nie wzro sła licz ba in spek to rów; w 1899
ro ku po wo ła nych by ło 55 star szych in spek -
to rów oraz 195 in spek to rów fa brycz nych.
Wzrost licz by eta tów in spek cyj nych nie słu -
żył jed nak po pra wie wa run ków pra cy. Wła -
dze mia ły na ce lu wzmo że nie nad zo ru, ale
o cha rak te rze po li cyj nym; wszel kie in for ma -
cje o ru chach straj ko wych za uwa żo ne pod -
czas wi zy ta cji za kła dów mia ły być nie zwłocz -
nie prze ka zy wa ne do władz po li cyj nych.34 Po -
nad to na ło żo no na in spek to rów no we obo -
wiąz ki, po zo sta ją ce w jaw nej sprzecz no ści
z ich pod sta wo wą funk cją. Zo bo wią za no ich
bo wiem do nad zo ru nad ko tła mi pa ro wy mi
i do kon tro li opłat skar bo wych z te go ty tu łu.
Do da no rów nież in spek to rom obo wiąz ki
o cha rak te rze czy sto sta ty stycz nym, ta kie jak
in for mo wa nie Mi ni ster stwa Fi nan sów o sta -
nie prze my słu w za kre sie wy po sa że nia tech -
nicz ne go po szcze gól nych fa bryk, ro dza ju i ja -
ko ści prze ra bia ne go su row ca, war to ści ryn -
ko wej i wa run ków zby tu pro duk tów. Do za -
kre su dzia ła nia in spek to rów na le ża ło po nad -
to wy da wa nie opi nii w spra wach kre dy tów
dla za kła dów prze my sło wych.35 Oczy wi stą
rze czą jest, iż w tych wa run kach spra wo wa -
nie nad zo ru nad za kła da mi pra cy by ło bar -
dzo utrud nio ne. Za ka za no na wet dru ku spra -
woz dań z dzia łal no ści in spek cji fa brycz nej,
uzna jąc, iż są ni ko mu nie po trzeb ne. W re zul -
ta cie tych dzia łań in spek cja fa brycz na stra ci -
ła w oczach ro bot ni ków reszt ki au to ry te tu.
Do cho dzi ło na wet do sy tu acji, w któ rych gor -
li wość in spek to rów w re ali za cji upraw nień
po li cyj nych wy wo ły wa ła za że no wa nie
u zwierzch ni ków w Mi ni ster stwie Fi nan sów.36

W 1899 ro ku do ko na no ma ło istot nej re -
or ga ni za cji in spek cji fa brycz nej, po le ga ją cej
na włą cze niu w struk tu ry urzę du od ręb nej
do tej po ry in spek cji gór ni czej.37 Przy wró co -
no po nad to sta no wi ska in spek to rów okrę -
go wych; utwo rzo no 6 okrę gów, w tym okręg
war szaw ski obej mu ją cy 10 gu ber ni Kró le stwa
Pol skie go oraz gu ber nie: gro dzień ską, ko -
wień ską i wi leń ską. Jed no cze śnie po wo ła no
do ży cia Głów ny Urząd do Spraw Fa brycz -
nych i Gór ni czych w Pe ters bur gu, któ re mu
pod po rząd ko wa no urzę dy gu ber nial ne. Skład
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gad nie nia do ty czą ce ge ne zy, roz wo ju i za -
kre su przed mio to we go dzia łal no ści in spek -
cji pra cy w Ro sji, Au strii oraz Pru sach.

2. In spek cja fa brycz na w Ro sji

Usta wo daw stwo ochron ne do ty czą ce sto -
sun ków pra cy po ja wi ło się w Ro sji, w tym
w za bo rze ro syj skim, w dru giej po ło -
wie XIX wie ku; zde cy do wa nie póź niej niż
na in nych pol skich zie miach pod za bo ra mi.
Rów nież tu taj przy czy ną po wsta nia sze re gu
prze pi sów by ły z jed nej stro ny wzrost ak tyw -
no ści i zna cze nia co raz le piej zor ga ni zo wa -
nych or ga ni za cji ro bot ni czych, z dru -
giej – ustęp stwa przed się bior ców ja ko ele -
ment zwal cza nia ich si ły. Jed nak na zie miach
za bo ru ro syj skie go szcze gól ne zna cze nie, nie -
spo ty ka ne w ta kim za kre sie w Pru sach czy
Au strii, od gry wa ła re pre sja re ali zo wa na za po -
śred nic twem po li cji pań stwo wej. Po mi mo co -
raz słab szej si ły od dzia ły wa nia wzra sta ła ona
aż do prze ło mu XIX i XX wie ku. W okre sie,
w któ rym w ościen nych pań stwach od stą -
pio no od te go ro dza ju szy kan w sto sun ku
do ro bot ni ków, w Ro sji trwa ła w naj lep sze
i to w nie spo ty ka nej gdzie in dziej ska li. Tak
jak w in nych pań stwach za wpro wa dza niem
prze pi sów ochron nych w sto sun ku do ro bot -
ni ków opo wia da ła się co raz znacz niej sza gru -
pa przed się bior ców, jed nak ol brzy mi ob szar
pań stwa oraz du że róż ni ce w stop niu uprze -
my sło wie nia kra ju zna czą co opóź nia ły wpro -
wa dza nie „no wi nek” w tym za kre sie. Wie le
od ręb no ści w usta wo daw stwie ochron nym
wy stę po wa ło w Kró le stwie Pol skim. Naj szyb -
ciej prze pi sy znaj do wa ły za sto so wa nie w re -
jo nach przo du ją cych w roz wo ju prze my słu,
jak na przy kład w okrę gu łódz kim czy war -
szaw skim.22

Usta wo daw stwo pra cy w Ro sji zo sta ło za -
po cząt ko wa ne przez usta wę z 1 czerw ca 1882
ro ku o pra cy ma ło let nich, na mo cy któ rej po -
wo ła no rów nież do ży cia in spek cję fa brycz -
ną23. W pierw szym okre sie dzia łal no ści
do głów nych za dań urzę du na le żał przede
wszyst kim nad zór nad wy ko ny wa niem prze -
pi sów o pra cy ma ło let nich i o uczęsz cza niu
przez nich do szkół po cząt ko wych oraz spo -
rzą dza nie, przy udzia le po li cji, pro to ko łów
o na ru sze niu prze pi sów usta wy i prze ka zy -
wa nie ich do or ga nów są do wych, a tak że
oskar ża nie przed są da mi osób win nych na -
ru sze nia prze pi sów wspo mnia nej usta wy.24

Spod nad zo ru in spek cji wy łą czo ne zo sta ły
za kła dy prze my sło we sta no wią ce wła sność

Skar bu Pań stwa oraz za kła dy gór ni cze. In -
spek cja fa brycz na do 1905 ro ku by ła or ga -
nem Mi ni ster stwa Fi nan sów, a na stęp nie zo -
sta ła pod po rząd ko wa na no wo po wsta łe mu
Mi ni ster stwu Prze my słu i Han dlu. Po dob nie
jak w in nych pań stwach in spek cja by ła po -
cząt ko wo nie licz na, urząd skła dał się z głów -
ne go in spek to ra fa brycz ne go oraz 9 in spek -
to rów okrę go wych i 10 po moc ni ków. Urząd
in spek to ra fa brycz ne go okrę gu war szaw skie -
go utwo rzo no w War sza wie.25 Do po mo cy
po wo ła no tak że jed ne go in spek to ra w Ło dzi,
któ re go nad zór obej mo wał rów nież zie mie
gu ber ni piotr kow skiej, ka li skiej, ra dom skiej
i kie lec kiej. Od sa me go po cząt ku dzia łal no -
ści in spek to rzy na po ty ka li w swo jej pra cy
na po waż ne prze szko dy, któ re czę sto wręcz
unie moż li wia ły re ali za cję usta wo wych obo -
wiąz ków. Przede wszyst kim spo ty ka li się z za -
cie kłym opo rem ze stro ny wła ści cie li fa bryk,
któ rzy twier dzi li, iż nikt nie ma pra wa in ge ro -
wać w we wnętrz ne spra wy ka pi ta li stycz nych
przed się biorstw.26 Po nad to po wo ła no bar dzo
ogra ni czo ną licz bę in spek to rów, co wy klu -
cza ło moż li wość spra wo wa nia sku tecz ne go
nad zo ru.27 W 1885 ro ku na jed ne go in spek -
to ra przy pa da ło 1295 za kła dów prze my sło -
wych. Wo bec ta kie go sta nu rze czy sy tu acja
ma te rial no -praw na dzie ci i mło dzie ży, za trud -
nio nych w fa bry kach w pierw szych la tach
obo wią zy wa nia usta wy, nie ule gła żad nej po -
pra wie. Przed się bior cy nie raz nie wpusz cza li
in spek to rów na te ren fa bry ki bądź ukry wa li
za trud nia nie dzie ci. Te mu pro ce de ro wi sprzy -
jał fakt, iż ka ra grzyw ny za prze kro cze nia prze -
pi sów usta wy na kła da na przez in spek to rów
mo gła wy nieść mak sy mal nie 100 ru bli. Nie
sta no wi ła ona żad nej do le gli wo ści dla przed -
się bior cy i tym sa mym nie speł nia ła ro li pre -
wen cyj nej. Z ko lei za za cho wa nie wła ści cie la
po le ga ją ce na nie wpusz cze niu in spek to ra
na te ren fa bry ki usta wo daw ca nie prze wi -
dział żad nej sank cji.28

Zmia ny w or ga ni za cji i funk cjo no wa niu
in spek cji fa brycz nej zo sta ły wpro wa dzo ne
3 czerw ca 1886 ro ku na mo cy usta wy fa -
brycz nej.29 Nad zór nad wy ko ny wa niem prze -
pi sów ochron nych po wie rzo no miej sco wej
wła dzy, re pre zen to wa nej przez gu ber nial ne
urzę dy do spraw fa brycz nych. W ich skład
wcho dzi li: miej sco wy gu ber na tor ja ko prze -
wod ni czą cy, wi ce gu ber na tor, pro ku ra tor są -
du okrę go we go, na czel nik żan dar me rii, in -
spek tor fa brycz ny oraz przed sta wi cie le sa -
mo rzą du ziem skie go, za stą pie ni na stęp nie
przez przed sta wi cie li fa bry kan tów. Był to więc
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22 K. Grzy bow ski, Hi sto ria pań stwa i pra -
wa Pol ski, t. IV, War sza wa 1982, s. 166.
23 Za kon ot 1 iûnâ 1882 g., O ma lo let nih,
ra bo taûŝih na za vo dach, fa bri kah i ma -
nu fak tu rah – PSZ. III so bra nie (da lee – III),
SPb., 1886, t. II, № 931. Na te re nie Kró le -
stwa Pol skie go prze pi sy usta wy o pra cy
ma ło let nich wpro wa dzo ne zo sta ły w ro -
ku 1886; zob. S. Ro siak, In spek cja Fa brycz -
na Gu ber ni Piotr kow skiej, „Ar che ion”
nr XXV, War sza wa 1954, s. 18. 
24 H. Alt man, In spek cja fa brycz na w b. Kró -
le stwie Pol skim i jej ak ta w ar chi wach pań -
stwo wych, „Ar che ion” nr XXI, War sza -
wa 1952, s. 28.
25 Pierw szym in spek to rem okrę gu war -
szaw skie go zo stał Po lak Alek san der Mi -
chaj ło wicz Blu men feld, któ ry nie po zo sta -
wił po so bie do bre go wra że nia. W 1886 r.
zo stał od wo ła ny z zaj mo wa ne go sta no -
wi ska, a na je go miej sce po wo ła no le ka -
rza – Wło dzi mie rza Wło dzi mie rzo wi cza
Świa tło wskie go. Ob szer ny ar ty kuł uka zu -
ją cy dzia łal ność pierw szych in spek to rów
fa brycz nych w Kró le stwie Pol skim Ro la ro -
syj skiej in spek cji fa brycz nej w ochro nie zdro -
wia ro bot ni ków Kró le stwa Pol skie go u schył -
ku XIX wie ku au tor stwa J. Fi ja łek uka zał się
w mie sięcz ni ku „Zdro wie Pu blicz ne”1976,
nr 1, s. 76, wy da wa nym przez Mi ni ster -
stwo Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej w War -
sza wie. 
26 At mos fe ra, ja ka to wa rzy szy ła w pierw -
szych la tach dzia łal no ści in spek to rów, by -
ła na ty le stre su ją ca, iż je den z in spek to -
rów zaj mu ją cy się kon tro lą za trud nio nych
w prze my śle dzie ci i mło dzie ży Ilia Mo ło -
sow, za szczu ty psy chicz nie przez fa bry -
kan tów z oko lic Ło dzi i To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go, po peł nił w wie ku 28 lat
sa mo bój stwo. Rów nież in spek tor 
W. Świa tło wski uległ dziw ne mu wy pad -
ko wi w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści
kon tro l nych, a na stęp nie zo stał oskar żo -
ny przez fa bry kan tów o pod że ga nie
do straj ków w Ło dzi w 1892 r.. Skut kiem
te go on oraz je go dwaj po moc ni cy zło -
ży li dy mi sję z zaj mo wa nych sta no wisk
w mar cu 1894 r.
27 O ska li za nie dbań w prze my śle ro syj -
skim mo że świad czyć fakt, iż w 1900 r.
na 1000 ro bot ni ków za trud nio nych w fa -

bry kach bu do wy ma szyn wy da rzy ło
się 113 wy pad ków, za tem co dzie wią ty
ro bot nik ule gał wy pad ko wi. Ta ka oso ba
by ła po zba wio na środ ków do ży cia, a sys -
tem ubez pie czeń spo łecz nych nie ist niał;
sze rzej: zob. Sta ti sti ka nesčast nyh slučaev
s ra bočimi za 1911 god, Iz da tel'stvo Mi -
ni ster stva Tor go vli i Pro myšlen no sti, Pe -
ter burg 1914. 
28 Na wet w sy tu acji, gdy do szło do prze -
kro cze nia obo wią zu ją ce go usta wo daw -
stwa ochron ne go, in spek to rzy nie zwy kle
rzad ko spo rzą dza li pro to ko ły w ce lu wy -
mie rze nia ka ry fi nan so wej; naj czę ściej
wy kro cze nia skut ko wa ły upo mnie nia mi.
W 1910 r. na 3837 wy kro czeń wy mie rzo -
no 3633 upo mnień i tyl ko 204 ka ry fi nan -
so we; sze rzej: zob. E. Li piń ski, In spek cja
Pra cy, War sza wa 1916, s. 20.
29 Za kon ot 3 iûnâ 1886 g., Pra vi la o nad -
zo re za za ve de niâmi fa bričnoj pro myšlen -
no sti i o vza im nych otnošeniâh fa bri kan -
tov i ra bočih i ob uve ličenii čis la činov
fa bričnoj in spek cii, PSZ. III so bra nie, III.
SPb, 1888, t. VI, № 3769.
30 W. Su cho dol ski, Ak ta kan ce la rii star sze -
go in spek to ra fa brycz ne go gu ber ni war -
szaw skiej, „Ar che ion”XXI, War sza wa 1952,
s. 124.
31 Skut kiem ta kich unor mo wań by ła co -
raz mniej sza licz ba kon tro li w za kła dach
pra cy; in spek cja okrę gu war szaw skie go
w 1888 ro ku skon tro lo wa ła tyl ko 780 fa -
bryk. Na jed ne go in spek to ra przy pa da -
ły 92 kon tro le, tym cza sem np. w Niem -
czech na jed ne go in spek to ra przy pa -
da ło 505 kon tro li, a w Bel gii – śred nio 348
kon tro li. 
32 E. Li piń ski, op. cit., s. 35.
33 Po sta no vle nie Go su dar stven no go so -
ve ta ot 14 mar ta 1894 g., O pre obra zo va -
nii učrežde nij fa bričnoj in spek cii i gu bern -
skih me ha ni kov, PSZ. RI. 1898, t. XIV,
№ 10420.
34 Gu ber na tor war szaw ski w okól ni ku z 12
grud nia 1913 r. zo bo wią zał in spek to rów
prze my sło wych do sku tecz nej wal ki ze
straj ka mi po przez usta la nie na zwisk agi -
ta to rów i nie zwłocz nie prze ka zy wa nie
tych in for ma cji do or ga nów po li cji. In -
spek to rzy peł ni li więc ra czej funk cję



nym ze spra woz dań wła dzy ad mi ni stra cyj nej
Vo rarl ber gu za war to in te re su ją cą in for ma cję
o ko niecz no ści po wo ła nia in spek to rów fa -
brycz nych na wzór tych, któ rych po wo ła no
w An glii. W na stęp nych la tach re ali za cję prze -
pi sów ochron nych do ty czą cych pra cy dzie ci
za mie rza no po wie rzyć okrę go wym in spek -
to rom szkol nym i księ żom; pro jekt sto sow -
nej usta wy nie zo stał jed nak wpro wa dzo ny
w ży cie. Pierw sze prze pi sy o ochro nie zdro -
wia i ży cia ro bot ni ków po ja wi ły się w or dy -
na cji prze my sło wej z 1859 ro ku.42 Wpro wa -
dza ły one obo wią zek urzą dza nia sta no wisk
pra cy w spo sób za pew nia ją cy ro bot ni kom
bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy. Póź -
niej sze no we li za cje te go prze pi su wpro wa -
dzi ły uści śle nie obo wiąz ków w sto sun ku do po -
szcze gól nych ro dza jów przed się biorstw, by -
ły to jed nak nor my o cha rak te rze pu blicz no -
praw nym, nie da ją ce żad nych upraw nień ro -
bot ni kom. W ra zie nie szczę śli we go wy pad ku
na sta no wi sku pra cy, skut ku ją ce go ura zem,
pra cow nik nie miał pra wa do żad ne go za -
dość uczy nie nia ani od szko do wa nia.43 Pod du -
żym zna kiem za py ta nia po zo sta wa ła kwe stia
prze strze ga nia prze pi sów ochron nych w prak -
ty ce. Nie zo stał bo wiem fak tycz nie po wo ła -
ny ża den or gan słu żą cy do spraw dza nia ich
re ali za cji w fa bry kach. Licz ne pro jek ty do ty -
czą ce po wo ła nia in spek to rów, po pie ra ne
zwłasz cza przez przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
Fi nan sów, nie do cze ka ły się re ali za cji. Do pie -
ro w grud niu 1880 ro ku uda ło się wpro wa -

dzić zmia ny do usta wy prze my sło wej, w kon -
se kwen cji któ rych 17 czerw ca 1883 ro ku po -
wo ła no do ży cia in spek cję pra cy.44 Na cze le
no wo po wsta łe go urzę du sta nął cen tral ny in -
spek tor prze my sło wy, do któ re go pod sta wo -
wych obo wiąz ków na le ża ło m.in. czu wa nie
nad na le ży tym wy peł nia niem obo wiąz ków
przez pod le głych in spek to rów oraz przed sta -
wia nie par la men to wi co rocz ne go spra woz -
da nia z dzia łal no ści urzę du. In spek to rzy pod -
le ga li wła dzom ad mi ni stra cyj nym i mie li sta -
tus urzęd ni ków pań stwo wych, co w znacz -
nym stop niu czy ni ło ich dzia łal ność nie za leż -
ną. In spek to rom przy słu gi wa ło pra wo wstę -
pu do za kła dów pra cy o każ dej po rze dnia
i no cy; upraw nie nie po wyż sze do ty czy ło rów -
nież miesz kań ro bot ni czych. Po nad to mie li
oni pra wo prze słu chi wa nia, na osob no ści,
wszel kich osób w spra wach do ty czą cych wy -
pad ków. W ra zie stwier dze nia na ru szeń prze -
pi sów za war tych w usta wie prze my sło wej in -
spek tor był zo bo wią za ny za wia do mić miej -
sco we wła dze i żą dać wy da nia sto sow nych
za rzą dzeń w ce lu li kwi da cji źró dła za gro żeń
dla zdro wia i ży cia ro bot ni ków. Po za tym in -
spek to rzy by li zo bo wią za ni współ dzia łać z wła -
dza mi prze my sło wy mi przy sto so wa niu prze -
pi sów usta wy prze my sło wej, głów nie po przez
skła da nie spra woz dań z prze pro wa dza nych
kon tro li i udzie la nie sto sow nych opi nii.45

Po dob nie jak w in nych pań stwach, któ re
wpro wa dzi ły urzę dy in spek cji pra cy, rów nież
w Au strii licz ba urzęd ni ków by ła po cząt ko -
wo nie wiel ka i wy no si ła w 1884 ro ku 9 osób,
by w 1918 ro ku osią gnąć licz bę 42 eta tów.
Jed nak dla re ali za cji ce lów wska za nych w usta -
wie in spek to rzy otrzy ma li po moc w po sta ci
pod in spek to rów, któ rzy wy ko ny wa li czyn no -
ści na rzecz i w imie niu swo ich pa tro nów.
War to od no to wać fakt, iż już w 1906 ro ku
w cha rak te rze pod in spek to rów za trud nio no
ko bie ty.46

In spek to rzy prze my sło wi czu wa li nad prze -
strze ga niem prze pi sów z za kre su ochro ny ży -
cia i zdro wia ro bot ni ków w warsz ta tach pra -
cy i miesz ka niach ro bot ni czych, dłu go ści dnia
pra cy i przerw w pra cy, za trud nia nia pra cu ją -
cych, re gu la mi nów pra cy, wy pła ty za rob ków
i wy da wa nia świa dectw ro bot ni czych oraz
kształ ce nia za wo do we go mło do cia nych. Z cza -
sem za kres przed mio to wy spra wo wa ne go
nad zo ru uległ roz sze rze niu. W 1885 ro ku
do obo wiąz ków in spek to rów do da no nad -
zór nad szko ła mi za wo do wy mi sto su ją cy mi
ma szy ny, w 1888 ro ku po wie rzo no im kon -
tro lę nad pry wat ny mi wy twór nia mi pro chu,
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no wo po wo ła ne go urzę du był tak skon stru -
owa ny, aby w dal szym cią gu ogra ni czać bar -
dzo ni kłe upraw nie nia in spek cji fa brycz nej.
W je go skład we szli wy żsi urzęd ni cy Mi ni -
ster stwa Fi nan sów, dy rek tor i wi ce dy rek tor
de par ta men tu Po li cji, przed sta wi cie le mi ni -
sterstw spra wie dli wo ści i woj ny oraz dzie -
wię ciu przed sta wi cie li fa bry kan tów. Kom pe -
ten cje urzę du zo sta ły tak opra co wa ne, aby
z jed nej stro ny wzmoc nić nad zór nad za kła -
da mi, a z dru giej ukie run ko wać miej sco we
urzę dy na dzia ła nia po li cyj ne. Do upraw nień
Głów ne go Urzę du do Spraw Fa brycz nych na -
le ża ło m.in. wy da wa nie prze pi sów ogól nych
o środ kach za bez pie cze nia ży cia, zdro wia
i mo ral no ści ro bot ni ków oraz or ga ni za cji po -
mo cy le kar skiej w fa bry kach, roz strzy ga nie
od wo łań od de cy zji urzę dów miej sco wych,
wy da wa nie za rzą dzeń w przed mio cie uszcze -
gó ło wie nia prze pi sów obo wią zu ją cych ustaw
o nad zo rze nad za kła da mi prze my sło wy mi,
wy ja śnia nie wąt pli wo ści po wsta łych na grun -
cie sto so wa nia usta wo daw stwa fa brycz ne -
go. Nie mal rów no cze śnie pod ję to dzia ła nia
le gi sla cyj ne w kie run ku dal sze go unie za leż -
nia nia in spek cji fa brycz nej od ad mi ni stra cji
gu ber nial nej. W dniu 30 ma ja 1903 ro ku zo -
sta ło wy da ne roz po rzą dze nie o try bie pod -
po rząd ko wa nia in spek cji fa brycz nej gu ber -
na to rom oraz nie któ rych zmia nach w we -
wnętrz nej or ga ni za cji in spek cji fa brycz nej.38

Na mo cy te go ak tu od da no in spek to rów fa -
brycz nych pod za leż ność służ bo wą od gu -
ber na to rów. Od tej po ry ta kie kwe stie jak
mia no wa nie, awan so wa nie i na gra dza nie in -
spek to rów wy ma ga ło zgo dy wła ści we go gu -
ber na to ra. Po nad to in spek to rzy fa brycz ni zo -
sta li zo bo wią za ni do skła da nie gu ber na to -
rom okre so wych spra woz dań z dzia łal no ści.39

Z przed sta wio nych po wy żej uwa run ko -
wań wy ła nia się ob raz urzę du, któ ry po wo ła -
ny zo stał do spra wo wa nia nad zo ru nad wa -
run ka mi pra cy, a któ ry w krót kim cza sie prze -
kształ co ny zo stał, na wy raź ne żą da nie car -
skiej biu ro kra cji i przed sta wi cie li ka pi ta łu,
w spraw nie dzia ła ją cy apa rat o cha rak te rze
po li cyj nym. Przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Fi -
nan sów, któ re nad zo ro wa ło in spek cję fa brycz -
ną, mo gli z ca łą praw dą stwier dzić, iż „z uwa -
gi na swe ce le i za da nia dzia łal ność in spek cji
fa brycz nej wią że się z ca łym sze re giem róż -
no rod nych in te re sów, m.in. z ce la mi ochro ny
po rząd ku pań stwo we go i spo ko ju pu blicz -
ne go”.40

Or ga ni za cja in spek cji fa brycz nej, utrwa -
lo na na pod sta wie usta wy z 1899 ro ku i po -

sta no wie nia z 1903 ro ku, prze trwa ła do wy -
bu chu re wo lu cji w Ro sji, a na te re nie Kró le -
stwa Pol skie go do ro ku 1915, kie dy to kwe -
stie or ga ni za cji in spek cji spo czę ły wresz cie
w rę kach Po la ków. Nie trud no się do my ślić, iż
wzor ce do ty czą ce or ga ni za cji oraz za kre su
przed mio to we go dzia łal no ści no wo po wsta -
łej pol skiej in spek cji czer pa no z do świad czeń
państw za chod nich. In spek cja prze my sło wa
w Ro sji nie mo gła bo wiem być w tym za kre -
sie wzor cem.

3. In spek cja fa brycz na 
na zie miach za bo ru au striac kie go

Już w koń cu XVIII wie ku, z ini cja ty wy ce -
sa rza Jó ze fa II, wy da no w Au strii pierw sze za -
rzą dze nia do ty czą ce ochro ny pra cy. Tak jak
w in nych pań stwach do ty czy ły one ochro ny
dzie ci za trud nio nych w prze my śle i mia ły
na ce lu przede wszyst kim ochro nę ich zdro -
wia w śro do wi sku pra cy. Nad zór nad ich sto -
so wa niem po wie rzo no le ka rzom po wia to -
wym. Wpro wa dzo ne jed no cze śnie usta wy
szkol ne moc no ogra ni czy ły moż li wość za -
trud nia nia dzie ci w prze my śle do ukoń cze -
nia 12. ro ku ży cia. Naj da lej w re ali za cji prze -
pi sów ochron nych po szły wła dze Vo rarl ber -
gu i Dol nej Au strii, w któ rych za ka za no pra cy
dzie ci i pra cow ni ków mło do cia nych.41 W jed -
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42 Ka iser li ches Pa tent, wo mit eine Ge wer -
be -Ord nung für den gan zen Umfang des
Re iches, mit Au snah me des ve ne tia ni -
schen Ver wal tungs ge bie tes und der Mi -
litärgränze, er las sen, und vom 1. Mai 1860
an ge fan gen in Wirk sam ke it ge setzt wird,
vom 20.12.1859, RGBl nr 227/1859, Re -
ichs -Ge setz -Blatt für das Ka iser thum
Öster re ich, 1859, Stück 65, s. 619-649.
43 Nie ist nia ły wów czas nie za leż ne są dy
do roz strzy ga nia spraw wy ni ka ją cych ze
sto sun ku pra cy; o wszyst kim de cy do wa -
ły or ga ny ad mi ni stra cji. Pierw sze są dy
prze my sło we w Au strii po ja wi ły się
na mo cy usta wy z 14 ma ja 1869 r. i prze -
ję ły od or ga nów ad mi ni stra cji orzecz nic -
two w spo rach mię dzy pra cow ni ka mi
a pra co daw ca mi. By ło ich jed nak tak nie -
wie le, iż w rze czy wi sto ści sy tu acja ma te -
rial no -praw na ro bot ni ków nie ule gła
zmia nie. Na zie miach pol skich pod za bo -
ra mi sy tu acja by ła jesz cze gor -
sza – w 1869 r. ist niał tyl ko je den sąd prze -
my sło wy w Biel sku, a od 1899
r. – w Kra ko wie i Lwo wie; sze rzej: zob. 
K. Grzy bow ski, op. cit., s. 403.
44 Ge setz, be tref fend die Be stel lung von
Ge wer be in spec to ren, vom 17.06.1883,
RGBI nr 117/1883, Re ichs ge set zblatt für
die im Re ich srath ver tre te nen Köni gre -
iche und Länder, 1883, Stück 34, s. 396-
399
45 K. Grzy bow ski, op. cit., s. 402.
46 In spek tor ki nad zo ro wa ły przede
wszyst kim za kła dy kon fek cyj ne w okrę -
gu wie deń skim w tych za kła dach, gdzie
wy stę po wa ła znacz na licz ba ko biet.
W 1914 r. czyn nych by ło 5 pod in spek to -
rek; sze rzej: zob. M. Born ste in -Ły chow -
ska, op. cit., s. 6.

agen tów, nie or ga nu nad zo ru nad wa -
run ka mi pra cy.
35 H. Alt man, op. cit., s. 53.
36 Sze rzej na ten te mat: zob. M. Le wy, Pra -
wo ro bot ni cze i prze my sło we, War sza -
wa 1918; W. Le nin, No wa usta wa fa brycz -
na [w:] Dzie ła, t. II, War sza wa 1952; ten że,
O straj kach, ibi dem, t. IV, War sza wa 1953. 
37 Za kon ot 7 iûnâ 1899 g., Po loženie
o Gla vnom po fa bričnym i gor no za vod -
skim de lam Pri sut stvii, PSZ RI. 1903. t. XIX.,
№ 17122.
38 Wy sočajšee po ve le nie ot 30 ma -
ja 1903 g., O porâdke i pre de lah podčin -
e niâ činov fa bričnoj in spek cii načal ni kam
gu ber nij i ne ko to ryh izme ne niâh bo vnu -
tren nej or ga ni za cii её, PSZ. So bra nie
tret'e, t. XXIII., Sankt -Pe ter burg 1904,
s. 23041.
39 K. Grzy bow ski, op. cit., s. 180.
40 I. I. Sze ły ma gin, Za ko no da tiel stwo o fa -
bricz no -za wod skom tru die w Ro sji, Mo -
skwa 1952, s. 67.
41 M. Born ste in -Ły chow ska, op. cit., s. 2.

Ka rol stra cił rę kę, dla te go przy sią głem so -
bie za wsze sto so wać bla sza ną osło nę, by
nie na ra żać się na nie bez pie czeń stwo.

Wyłącz prąd –  bo będziesz mój.



rych ko rzy ści fi nan so we z pra cy wła snych
dzie ci by ły pod sta wo wym ar gu men tem w spo -
rach po wsta ją cych na tle wy zy sku.55 Sku tecz -
ność pra cy in spek to rów by ła jed nak dość wy -
so ka, sko ro do rzą du wpły wa ły licz ne po da -
nia od przed się bior ców o uchy le nie prze pi -
sów po wo łu ją cych no wy urząd. Ko lej nym eta -
pem w roz wo ju in spek cji pra cy w Pru sach
by ło uchwa le nie 21 lip ca 1869 ro ku ko dek su
prze my sło we go.56 W usta wie prze wi dzia no
wpraw dzie je dy nie do bro wol ne utwo rze nie
urzę dów in spek cji, ale w art. 107 wpro wa -
dzo no prze pis ob li gu ją cy każ de go prze my -
słow ca do po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją -
cych do po pra wy bez pie czeń stwa i ży cia ro -
bot ni ków w za kła dach pra cy. Na ru sze nie te -
go obo wiąz ku by ło za gro żo ne wy so ki mi ka -
ra mi fi nan so wy mi. Tak więc w sa mej usta wie
nie wspo mnia no o po wo ła niu in spek to rów,
lecz wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków na ło -
żo nych na przed się bior ców nie mo gło być
re ali zo wa ne bez ich udzia łu.57 Wkrót ce nie -
za do wo le nie sze ro kich krę gów spo łe czeń -
stwa z pro wi zo rycz nych roz wią zań przy nio -
sło efekt w po sta ci pi sma okól ne go mi ni stra
han dlu, w któ rym pod kre ślo no, iż nad zór
nad sto so wa niem prze pi sów ochron nych
w za kre sie cho rób i wy pad ków na le ży po -
wie rzać wy łącz nie in spek to rom fa brycz nym
ja ko urzęd ni kom o naj wyż szych kwa li fi ka -
cjach.58 Jed no cze śnie po wo ła no no we ka dry
in spek to rów; ich licz ba zwięk szy ła się z 3
(w 1873 r.) do 15 (w 1878 r.). For mal ny nad -
zór nad in spek to ra mi spra wo wa li rad co wie
prze my sło wi, któ rzy w 1891 ro ku zo sta li prze -
mia no wa ni na rad ców prze my sło wych re jen -
cji.59 Rad ców za twier dzał ce sarz na wnio sek
Mi ni ster stwa Han dlu i Prze my słu. In spek to -
rów, w imie niu ce sa rza, po wo ły wał mi ni ster
han dlu i prze my słu; on też wy zna czał im okrę -
gi oraz sie dzi by urzę dów.60 Rad co wie skła da li
rocz ne spra woz da nia z dzia łal no ści do Bun -
de sra tu i Re ich sta gu; w spra woz da niu
za rok 1877 moż na prze czy tać, iż „pierw szą
rze czą, któ ra w gór no ślą skich okrę gach rzu -
ca się w oczy, jest ma so we za trud nia nie ko -
biet i dziew cząt ta ki mi pra ca mi, ja kie zwy kle
i po wszech nie wy ko nu ją męż czyź ni”.61

Upraw nie nia in spek to rów, na pod sta wie
ko dek su prze my sło we go, by ły sto sun ko wo
sze ro kie i obej mo wa ły ta kie za gad nie nia jak
nad zór nad re ali za cją przez za kła dy prze pi -
sów o od po czyn ku nie dziel nym, prze strze -
ga nia prze pi sów ochron nych do ty czą cych za -
trud nia nia ko biet i ma ło let nich oraz do ty czą -
cych świa dectw pra cy i płac ro bot ni czych,

a tak że kon tro le urzą dzeń tech nicz nych, ko -
tłów pa ro wych eks plo ato wa nych w za kła dzie
i no wo uru cha mia nych za kła dów pra cy. Nie
pod le ga ły in spek to rom spo ry o pła ce, ter mi -
ny wy po wie dze nia pra cy i kwe stie ubez pie -
czeń ro bot ni ków od wy pad ków, cho ro by,
na sta rość i na wy pa dek nie zdol no ści do pra -
cy. Wkrót ce oka za ło się jed nak, iż w in te re sie
pra cu ją cych na le ża ło roz sze rzyć upraw nie -
nia in spek to rów o nad zór nad prze pi sa mi ko -
dek su prze my sło we go do ty czą cy mi za po bie -
ga nia nie szczę śli wym wy pad kom.62 Osta tecz -
nie jed nak w 1891 ro ku zdo ła no wpro wa dzić
do or dy na cji prze my sło wej no we lę, na mo cy
któ rej in spek cję fa brycz ną prze kształ co no
w in spek cję prze my sło wą oraz pod da no jej
kon tro li wszel kie urzą dze nia, do któ rych mia -
ły za sto so wa nie prze pi sy ochron ne. Nad zór
nad gór nic twem i hut nic twem za re zer wo wa -
no dla urzę dów gór ni czych i hut ni czych, z tym
że pier wot nie wy łą cza no tyl ko ko pal nie wę -
gla ka mien ne go i hu ty, a od 1 ma ja 1895 ro -
ku – ko pal nie rud że la za.63 Uchy lo no po nad -
to prze pis da ją cy moż li wość ra dzie Rze szy
do zwol nie nia nie któ rych państw od obo -
wiąz ku po wo ły wa nia in spek cji. Wsku tek wie -
lu tarć w ło nie rzą du pod da no pod nad zór
in spek cji rów nież kwe stie zwią za ne z za po -
bie ga niem wy pad kom przy pra cy. Jed no cze -
śnie znie sio no moż li wość oce ny de cy zji in -
spek to rów przez są dy; kwe stie od wo łań od za -
rzą dzeń do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie -
ny sce do wa no na wła dze ad mi ni stra cyj ne.
Urzęd ni cy in spek cji po sia da li od tąd pod czas
wy ko ny wa nia czyn no ści kon tro l nych wszyst -
kie upraw nie nia przy słu gu ją ce wła dzom po -
li cji miej sco wej. W szcze gól no ści mie li oni
pra wo do ko ny wać w każ dym cza sie kon tro li
w za kła dach. Za rzą dze nia w kwe stiach bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy mo gli wy da wać
jed nak tyl ko kie row ni cy okrę gów in spek cyj -
nych. Od wo ła nie od ich de cy zji przed się bior -
ca mógł wnieść do władz ad mi ni stra cyj nych
wyż szych in stan cji, w osta tecz no ści do władz
cen tral nych. W przy pad ku stwier dze nia przez
urzęd ni ka in spek cji na ru szeń w za kre sie re -
ali za cji prze pi sów usta wo daw stwa ochron -
ne go był on zo bo wią za ny spo rzą dzić pro to -
kół za wie ra ją cy stwier dzo ne prze kro cze nia
i prze ka zać go rad cy prze my sło we mu. Ten
wno sił sto sow ny akt oskar że nia do wła ści -
we go są du.

W związ ku z co raz szer szym za kre sem za -
dań zre or ga ni zo wa no urząd. Przede wszyst -
kim usta no wio no przy każ dym pre zy den cie
re jen cji tzw. rad cę re jen cyj ne go i prze my sło -
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a w 1891 ro ku nad zór nad pra cow ni ka mi wię -
zien ny mi. Na pod sta wie usta wy z 28 grud -
nia 1887 ro ku47 do ka ta lo gu za kła dów pod le -
ga ją cych nad zo ro wi in spek cji do da no za kła -
dy bran ży rol nej i le śnej. W ten spo sób zde -
cy do wa nie po sze rzo no ka ta log nad zo ro wa -
nych za kła dów, ogra ni czo ny uprzed nio do za -
kła dów prze my sło wych.48 W pa rze ze wzro -
stem za kre su przed mio to we go dzia łal no ści
urzę du szedł roz wój ilo ścio wy okrę gów in -
spek cyj nych; w 1884 ro ku ist nia ło tyl ko 9
okrę gów, ale w 1918 ro ku by ło ich już 42. Po -
nad to w ro ku 1919 za trud nio no w in spek cji
pierw szych urzęd ni ków kan ce la ryj nych, któ -
rzy prze ję li od in spek to rów wie le obo wiąz -
ków o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym i spra -
woz daw czym. W dal szym cią gu jed nak do pod -
sta wo wych obo wiąz ków in spek to rów na le -
ża ła ko re spon den cja z wła dza mi prze my sło -
wy mi w spra wach do ty czą cych po dań o ze -
zwo le nie na bu do wę za kła dów pra cy, opi nii
o przy zna nie po szcze gól nym za kła dom moż -
li wo ści pra cy w go dzi nach nad licz bo wych
oraz ze zwo le nia na pra cę w nie dzie lę. Do cza -
su po wo ła nia są dów prze my sło wych mu sie li
rów nież in ter we nio wać w za tar gach. Z cza -
sem spo ry in dy wi du al ne prze ję ły są dy, ale
w ge stii in spek to rów po zo sta wio no za tar gi
zbio ro we. Kon se kwen cją ta kie go sta nu rze -
czy by ło oczy wi ście ogra ni cze nie cza su prze -
zna czo ne go na wi zy ta cje za kła dów pra cy.49

Oprócz czyn no ści po jed naw czych in spek to -
rom po wie rza no rów nież in ne pra ce, nie zwią -
za ne ze spra wo wa niem bez po śred nie go nad -
zo ru nad za kła da mi, jak na przy kład opra co -
wy wa nie prze pi sów w za kre sie za po bie ga -
nia wy pad kom w okre ślo nej bran ży przed -
się biorstw, prze pro wa dza nie ba dań w śro do -
wi sku pra cy w ce lu usta le nia moż li wo ści wpro -
wa dze nia no wych prze pi sów ochron nych oraz
opi nio wa nie po szcze gól nych za kła dów
w związ ku z wpro wa dza niem sys te mu ubez -
pie czeń spo łecz nych od na stępstw nie szczę -
śli wych wy pad ków. Na le ży tak że wspo mnieć
o moż li wo ści or ga ni zo wa nia okre so wych zjaz -
dów in spek to rów pra cy, któ re by ły cen ną for -
mą wy mia ny po glą dów i do świad czeń oraz
po zwa la ły na ujed no li ce nie dzia łań or ga nów
in spek cji.

4. In spek cja prze my sło wa 
w za bo rze pru skim

Kwe stie zwią za ne z nad zo rem nad wa -
run ka mi pra cy w Niem czech na le ża ły w in -
te re su ją cym nas okre sie do kom pe ten cji kra -

jów związ ko wych, choć w waż niej szych spra -
wach ist nia ły tzw. dy rek ty wy Rze szy, do ty -
czą ce wszyst kich człon ków. Roz pa tru jąc za -
tem roz wój in spek cji pra cy w Niem czech,
na le ży prze śle dzić jej hi sto rię we wszyst kich
pań stwach, tym bar dziej iż po cząt ki usta wo -
daw stwa do ty czą ce go in spek cji są star sze
niż sa mo Ce sar stwo Nie miec kie. Z ra cji pod -
le gło ści ziem pol skich w XIX i na po cząt -
ku XX wie ku nas in te re su je przede wszyst -
kim hi sto ria in spek cji pra cy w Pru sach. Tu
wła śnie już w pierw szej po ło wie XIX wie ku
wy ar ty ku ło wa no po trze bę utwo rze nia in sty -
tu cji nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. W 1825
ro ku do szły do pru skie go rzą du bar dzo nie -
po ko ją ce in for ma cje o sy tu acji dzie ci pra cu -
ją cych w za kła dach prze my sło wych w pro -
win cjach po ło żo nych wzdłuż Re nu.50 Je den
z gu ber na to rów za pro po no wał na wet po -
wo ła nie ko mi sji do zba da nia wa run ków pra -
cy w fa bry kach, w skład któ rej mie li wejść:
bur mistrz, in spek tor szkol ny, oso ba du chow -
na, sę dzia po ko ju i przed sta wi ciel prze my -
słow ców.51 Ko mi sje ta kie jed nak nie po wsta -
ły. Kwe stie po wo ła nia or ga nu nad zo ru nad wa -
run ka mi pra cy w kil ku na stu na stęp nych la -
tach by ły przed mio tem dys ku sji i pro jek tów
przed sta wi cie li rzą du, ale osta tecz ne de cy -
zje nie za pa dły. Do pie ro 9 mar ca 1839 ro ku
wy da no roz po rzą dze nie w spra wie pra cy
dzie ci w fa bry kach52, w któ rym usta lo no ko -
niecz ność pro wa dze nia sys te ma tycz ne go
nad zo ru nad ich pra cą w za kła dach pra cy.
Nad zór spra wo wać mia ły wła dze po li cyj ne
z po mo cą władz szkol nych.53 Po nie waż ure -
gu lo wa nia za war te w roz po rzą dze niu by ły
nie jed no znacz ne, je go sto so wa nie nie przy -
nio sło ocze ki wa nych efek tów. Ta ka nie za -
mie rzo na przez wła dze sy tu acja przy nio sła
jed nak ten po zy tyw ny sku tek, iż z co raz więk -
szą sta now czo ścią za czę to re ali zo wać kon -
cep cję po wo ła nia spe cja li stycz ne go or ga nu,
kon tro lu ją ce go sy tu ację ma te rial no -praw ną
ro bot ni ków i ich ro dzin. Do pie ro jed nak 16
ma ja 1853 ro ku po wo ła no po raz pierw szy
w Pru sach in spek to rów fa brycz nych.54 Wpraw -
dzie do ich pod sta wo wych czyn no ści na le -
ża ła kon tro la nad ro bot ni ka mi mło do cia ny -
mi, jed nak w tym ce lu mie li oni pra wo do za -
po zna wa nia się z wa run ka mi tech nicz ny mi
i hi gie nicz ny mi w przed się bior stwach, a więc
ich wi zy to wa nia. 

Pra ca pierw szych in spek to rów by ła nie -
zwy kle trud na. Skła dał się na ten stan rze czy
przede wszyst kim opór ze stro ny fa bry kan -
tów, ale rów nież sa mych ro dzi ców, dla któ -
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47 Ge setz, be tref fend die Be stel lung von
Ge wer be in spec to ren, vom 17.06.1883,
RGBI nr 117/1883, Re ichs ge set zblatt für
die im Re ich srath ver tre te nen Köni gre -
iche und Länder, 1883, Stück 34,
s. 396 – 399.
48 L. Bi liń ski, Au striac ka usta wa prze my sło -
wa a po stęp na uk spo łecz nych, „Praw -
nik” 1870, I, s. 44.
49 Roz strzy ga nie spo rów po mię dzy stro -
na mi sto sun ku pra cy oraz za tar gów zbio -
ro wych by ło rów nież zmo rą pol skiej in -
spek cji pra cy po wo ła nej po od zy ska niu
nie pod le gło ści. Wśród przy czyn ta kie go
sta nu rze czy na le ży wy mie nić przede
wszyst kim de cy zje na tu ry po li tycz nej.
Rzą dy w po szcze gól nych pań stwach zda -
wa ły so bie bo wiem spra wę z te go, iż in -
spek to rzy cie szy li się du żym za ufa niem
wśród ro bot ni ków; ich udział w roz strzy -
ga niu za tar gów przy no sił za zwy czaj spo -
dzie wa ne efek ty oraz przy wró ce nie spo -
ko ju spo łecz ne go. Jak po ka zu je na sza
hi sto ria, na wet po wo ła nie są dów pra cy
w 1928 r. nie spo wo do wa ło istot ne go
zmniej sze nia ak cji po jed naw czej or ga -
nów in spek cji pra cy; sze rzej na ten te -
mat: zob. M. Świę cic ki, In sty tu cje pol skie -
go pra wa pra cy w la tach 1918-1939,
War sza wa 1960, s. 248; H. Kra hel ska,
M. Kir sto wa, S. Wol ski, Ze wspo mnień in -
spek to ra pra cy, War sza wa 1936, s. 76. 
50 M. Born ste in -Ły chow ska, op. cit., s. 91. 
51 Skład ko mi sji pro po no wa ny przez gu -
ber na to ra Dus sel dor fu po zwa la się do -
my ślać, iż wzor ce au tor czer pał z ure gu -
lo wań, ja kie wów czas obo wią zy wa ły już
w An glii.
52 Re gu la tiv über die Beschäfti gung ju -
gen dli cher Ar be iter in Fa bri ken, vom 9.
März 1839, Ge set zes sam m lung für die
Köni gli chen Preußischen Sta aten, 1839,
No. 12, s. 156-158 (Ge setz nr 2005).
53 W Pru sach, po dob nie jak w An glii i Ro -
sji, głów nym po wo dem po wo ła nia pierw -
szych in sty tu cji nad zo ru nad wa run ka mi
pra cy by ły do nie sie nia o cięż kiej i wy cień -
cza ją cej pra cy dzie ci w fa bry kach. Ini cja -
ty wa w tym za kre sie wy szła od po stę po -
wych przed sta wi cie li ka pi ta łu, któ rzy
wi dzie li spo re za gro że nie dla roz wo ju
prze my słu w nie kon tro lo wa nym wy zy sku
ro bot ni ków, zwłasz cza ko biet i dzie ci.
54 Ge setz, be tref fend eini ge Abände run -
gen des Re gu la tivs vom 9. März 1839,
über die Beschäfti gung ju gen dli cher Ar -
be iter in Fa bri ken, vom 16. Mai 1853, Ge -
set zes sam m lung für die Köni gli chen
Preußischen Sta aten, 1853, No. 19, s. 225-
227 (Ge setz nr 3750). W 1849 ro ku uka -
zał się wpraw dzie roz kaz kró lew ski, do -
ty czą cy po wo ła nia ko le gial nych rad
prze my sło wych zło żo nych z przed sta wi -
cie li prze my słow ców, kup ców i rze mieśl -

ni ków, jed nak w sku tek bra ku re pre zen -
ta cji pra cow ni ków za kres ich dzia ła nia
oka zał się dość enig ma tycz ny. Po za tym
po wo ła nie ta kie go cia ła nie mo że być
utoż sa mia ne z dzia łal no ścią in spek cji fa -
brycz nej ze wzglę du na fakt, iż ra dy by ły
ra czej re pre zen tan ta mi rze mio sła; sze rzej:
zob. K. Joń ca, Po li ty ka so cjal na Nie miec
w prze my śle cięż kim Gór ne go Ślą ska (1871-
1914), Ka to wi ce 1966, s. 154. 
55 J. Ku czyń ski, Hi sto ria pra cy dzie ci
w Niem czech w la tach 1750-1939, Ber -
lin 1958, s. 189.
56 Ge wer be ord nung für den Nord deut -
schen Bund, vom 21. Ju ni 1869, BGBl
nr 25/1869, Bun des -Ge set zblatt des
Nord deut schen Bun des, No. 26, s. 245-
282 (Ge setz nr 312).
57 K. Joń ca, op. cit., s. 155.
58 W Pru sach po cząt ko wo nad zór nad re -
ali za cją art. 107 usta wy prze my sło wej po -
wie rzo no wła dzom po li cyj nym, jed nak
ich sku tecz ność oka za ła się bar dzo mi -
zer na; sze rzej: zob. M. Born ste in -Ły chow -
ska, op. cit., s. 96.
59 Por.: Naj wyż szy de kret w przed mio cie
usta no wie nia rad ców rzą do wych i prze -
my sło wych oraz or ga ni za cji in spek cji prze -
my sło wej z dnia 27 kwiet nia 1891 r., Zbiór
Ustaw Pru skich 1891, s. 165; G. Baum,
Hand buch fur Ge wer be ge rich te, Ber -
lin 1904, s. 38-41. W pro win cji po znań skiej
dzia łał od czerw ca 1879 r. rad ca prze my -
sło wy, któ ry z po mo cą in spek to ra i asy -
sten ta in spek cyj ne go prze pro wa dzał kon -
tro le w za kła dach prze my sło wych.
Do pie ro w 1894 r. utwo rzo no sieć no wych
in spek cji prze my sło wych w Po zna niu, Kro -
to szy nie, Byd gosz czy i Ino wro cła wiu a na -
stęp nie w Lesz nie (1897 r.), w Pi le (1907 r.)
oraz w Mię dzy rze czu (1909 r.). Za kre sy
dzia ła nia i czyn no ści in spek to rów zo sta ły
usta lo ne in struk cją służ bo wą z 23 mar -
ca 1892 r. dla urzęd ni ków nad zo ru prze -
my sło we go; sze rzej: zob. T. Men cel, In spek -
cja prze my sło wa w b. za bo rze pru skim i jej
ak ta w Wo je wódz kim Ar chi wum Pań stwo -
wym w Po zna niu, „Ar che ion” XXI, War sza -
wa 1952, s. 117.
60 A. Ma zur kie wicz, Za gad nie nie or ga ni -
za cji bez pie czeń stwa pra cy, War sza -
wa 1938, s. 118. 
61 E. Ca spa ri, Z prze szło ści prze my sło we go
ro bot ni ka, „Po pra cy”1911, nr 15, s. 3-4.
62 Te po stu la ty spo tka ły się ze zde cy do -
wa nym opo rem ze stro ny kanc le rza Bi -
smarc ka, któ ry uwa żał, iż kwe stie za bez -
pie cze nia od wy pad ków po win ny być
re ali zo wa ne przez au to no micz ne or ga ni -
za cje sto wa rzy sze nio we; sze rzej: zob.
M. Born ste in -Ły chow ska, op. cit., s. 103. 
63 S. Mi chal kie wicz, Prze mysł i ro bot ni cy
na Ślą sku (do 1914 ro ku), Ka to wi ce 1984,
s. 164.



prze my słow ców po zo sta wio na zo sta ła do oce -
ny ciał ko le gial nych, bę dą cych w du żym stop -
niu na usłu gach ka pi ta łu. Na usłu gach bur -
żu azji by ły rów nież cen tral ne i te re no we or -
ga ny wła dzy pań stwo wej, któ re czę sto przy -
czy nia ły się do wy zy sku ro bot ni ków, to le ru -
jąc nad uży cia.

Nie wąt pli wym plu sem dla nas, u pro gu
pań stwo wo ści pol skiej był fakt, iż au striac kie
wła dze oku pa cyj ne, po mi mo ma łej ilo ści urzę -
dów w ca łym kra ju, po wo ła ły in spek to rów
do spra wo wa nia nad zo ru w Lu bli nie i w Kiel -
cach67. Na zie miach pol skich wcho dzą cych
w skład za bo ru pru skie go urzę dy in spek cji
pra cy by ły do brze roz bu do wa ne. Jak po ka -
zał póź niej szy roz wój in spek cji pra cy, sta ły
się one za cząt kiem pol skiej in spek cji oraz
kuź nią kadr dla pierw szych za stę pów in spek -
to rów pra cy w wol nej oj czyź nie. 

5. Pol ska in spek cja pra cy 
w War sza wie

Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia in spek cji fa -
brycz nej w War sza wie po opusz cze niu sto li -
cy przez woj ska ro syj skie wy szli człon ko wie
Ko men dan tu ry Stra ży Oby wa tel skiej. Uza sad -
nie nie te go pro jek tu by ło dość cha otycz ne.
Wska zy wa no bo wiem z jed nej stro ny na ko -
niecz ność prze ciw dzia ła nia po wsta niu za mę -
tu w ła dzie spo łecz nym, z dru giej na to miast
zwra ca no uwa gę na brak re gu la cji wza jem -
nych sto sun ków po mię dzy prze my słow ca mi
a ro bot ni ka mi. Nie wspo mnia no nic o ko -
niecz no ści spra wo wa nia nad zo ru nad wa run -
ka mi pra cy w za kła dach prze my sło wych. Dla
re ali za cji pro jek tu Ko mi tet Oby wa tel ski Mia -
sta War sza wy po wo łał do ży cia spe cjal ną ko -
mi sję, w skład któ rej we szli przed sta wi cie le
wszyst kich za in te re so wa nych stron, tj. pra -
cow ni ków, pra co daw ców, urzę du, a tak że nie -
za leż ni eks per ci.68 Ko mi sja za czę ła swą dzia -
łal ność pod kie row nic twem prof. Lu dwi ka
Krzy wic kie go.69 Głów nym ce lem po sta wio -
nym przed ko mi sją by ło przy go to wa nie sta -
tu tu dla Wy dzia łu Pra cy, czy li fak tycz nie Urzę -
du In spek cji Fa brycz nej. Pro jekt opra co wa no
już w paź dzier ni ku 1915 ro ku, a w mar cu 1916
ro ku zo stał on uchwa lo ny. 

Ure gu lo wa nia za war te w sta tu cie w spo -
sób bar dzo sze ro ki okre śli ły nad zór pod mio -
to wy in spek cji. Kon tro li mia ły bo wiem pod -
le gać wszel kie za kła dy za rów no o cha rak te -
rze prze my sło wym, jak i za kła dy rze mieśl ni -
cze wraz z za kła da mi cha łup ni czy mi. Wy łą -
cze nie mo gło do ty czyć tyl ko tzw. za kła dów

ro dzin nych. Gdy by w tej for mie pro jekt wszedł
w ży cie, by ła by to jed na z naj da lej idą cych
re gu la cji w Eu ro pie u pro gu XX wie ku. W pro -
jek cie prze wi dzia no na wet spe cjal nych in -
spek to rów nad zo ru ją cych pra cę w han dlu,
któ rzy wy stę po wa li tyl ko w re gu la cjach an -
giel skich. Je dy nym ogra ni cze niem w za kre -
sie spra wo wa ne go nad zo ru był prze pis, iż
kon tro le prze pro wa dzać moż na w od nie sie -
niu do obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa
ochron ne go, któ re go w sto sun ku do rze mio -
sła, cha łup nic twa i han dlu prak tycz nie nie
by ło bądź cze ka ło na uchwa le nie. Ko mi sja
po wo ła ła do ży cia trzy pla ców ki in spek cji
na te re nie War sza wy i jed no cze śnie po wo ła -
ła trzech in spek to rów: inż. An to nie go Eich -
hor na, inż. Wa cła wa Kra jew skie go oraz inż.
K. Spła wy -Ney ma na. Już pod ko niec 1915
ro ku po dzie lo no te ry to rium War sza wy na sześć
okrę gów in spek cyj nych i przed sta wio no Ko -
mi te to wi Oby wa tel skie mu do za twier dze nia
ko lej nych trzech kan dy da tów na sta no wi ska
in spek to rów: inż. Ka zi mie rza Pa jew skie go,
inż. Hen ry ka Po th sa oraz inż. Fran cisz ka So -
ka la. We dług ure gu lo wań za war tych w sta -
tu cie Wy dział Pra cy miał peł nić funk cję Głów -
ne go Urzę du do Spraw Fa brycz nych. W prak -
ty ce ozna cza ło to, iż wy dział był in stan cją
od wo ław czą. Po za tym do je go za dań na le -
ża ło wy da wa nie za rzą dzeń oraz wy ja śnień
w spra wach wy ni ka ją cych ze spra wo wa ne -
go nad zo ru oraz sta no wie nie prze pi sów wy -
ko naw czych do obo wią zu ją ce go usta wo daw -
stwa ochron ne go. Do je go kom pe ten cji na -
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we go, po więk szo no licz bę ob wo dów in spek -
cyj nych z in spek to ra mi pra cy na cze le. Pod -
da no ich zwierzch nic twu in spek to ra po sia -
da ją ce go ty tuł pań stwo we go rad cy prze my -
sło we go. Rad com re jen cyj nym i prze my sło -
wym w szcze gól nie uprze my sło wio nych ob -
wo dach przy dzie lo no po moc ni ków, re kru tu -
ją cych się z gro na in spek to rów. Po nad to w re -
jo nach wy stę po wa nia du żej licz by za kła dów
in spek to rom do da no do po mo cy asy sten -
tów.64 Jed no cze śnie do strze żo no po trze bę
grun tow ne go przy go to wa nia in spek to rów
do peł nio nych funk cji. W tym ce lu przyj mo -
wa ni by li do pra cy w urzę dzie głów nie in ży -
nie ro wie, któ rzy na stęp nie prze cho dzi li kil -
ku let ni okres prak ty ki i do dat ko wej na uki za -
gad nień praw nych.65

Po nad to no we obo wiąz ki wpro wa dza ne
pod nad zór in spek cji by ły przed mio tem co -
rocz nych kon fe ren cji in spek to rów pod prze -
wod nic twem rad cy prze my sło we go. W ce lu
unie za leż nie nia dzia łal no ści in spek to rów
od wpły wów osób po stron nych przy zna no
im sta tus urzęd ni ków pań stwo wych.

Du żym man ka men tem w funk cjo no wa -
niu in spek cji pra cy był brak współ pra cy ze
związ ka mi za wo do wy mi. Wza jem ne kon tak -
ty ogra ni cza ły się w za sa dzie do in ter wen cji

w za kła dach pra cy na wnio sek or ga ni za cji
związ ko wych czy też do nie licz nych wspól -
nych kon tro li wa run ków tech nicz ne go bez -
pie czeń stwa pra cy. Przy czy ną ta kie go sta nu
rze czy był przede wszyst kim brak ini cja ty wy
ze stro ny przed sta wi cie li urzę du. Nie do stat ki
w tym za kre sie sta ra no się wy eli mi no wać po -
przez or ga ni za cję w sie dzi bach in spek cji przy -
jęć dla in te re san tów. Oka zy wa ło się jed nak,
iż z po rad ko rzy sta ją głów nie prze my słow cy
bądź ich przed sta wi cie le. Ro bot ni cy zwra ca li
się oso bi ście do in spek to ra głów nie w sy tu -
acji kon flik tów pła co wych oraz spo rów po -
wsta łych już po zwol nie niu z pra cy. Przed sta -
wi cie le kla sy ro bot ni czej du żo chęt niej kon -
tak to wa li się ze związ ka mi za wo do wy mi, in -
spek to rzy nie cie szy li się ich za ufa niem.66

Jak już wspo mnia no, przed sta wio ny mo -
del funk cjo no wa nia in spek cji pra cy do ty -
czył Prus, w któ rych – z ra cji naj więk sze go
uprze my sło wie nia – naj wcze śniej za czę to
wpro wa dzać usta wo daw stwo ochron ne.
W po zo sta łych kra jach związ ko wych wcho -
dzą cych na prze ło mie XIX i XX wie ku w skład
Rze szy Nie miec kiej licz ba in spek to rów pra -
cy i ich asy sten tów nie prze kra cza ła z re gu ły
kil ku osób; wy ją tek sta no wi ły Ba wa ria, Sak -
so nia i Wir tem ber gia oraz Ba de nia, gdzie
eta tów in spek cyj nych by ło kil ka na ście. Naj -
wcze śniej urzę dy in spek cji pra cy usta no wio -
no w Wiel kim Księ stwie Ba deń skim, tak zwa -
ną ho no ro wą in spek cję fa brycz ną; naj póź -
niej po wo ła no in spek cję w Wir tem ber gii,
do pie ro w ro ku 1887. Mo del ustro jo wy urzę -
du w po szcze gól nych kra jach bar dzo czę sto
na wią zy wał do ustro ju in spek cji, ja ki obo -
wią zy wał w Pru sach. 

Przed sta wio ne za gad nie nia do ty czą ce po -
wo ła nia i dzia łal no ści in spek cji prze my sło wej
w Au strii oraz in spek cji fa brycz nej w Pru sach,
w tym na zie miach pol skich pod za bo ra mi,
nie po zwa la ją na po zy tyw ną oce nę dzia łal -
no ści tych urzę dów. Dzia łal ność in spek cji
okro jo no w Au strii do funk cji opi nio daw -
czych, wnio sko daw czych i kon tro l nych, w Pru -
sach sto sun ko wo sze ro ka dzia łal ność by ła
ogra ni cza na przez wo lę przed sta wi cie li prze -
my słu. Moż na po wie dzieć, iż dzia łal ność urzę -
du no si ła ty po we ce chy ustro ju ka pi ta li stycz -
ne go, a za kres sto so wa nia prze pi sów usta -
wo daw stwa ochron ne go wy ni kał z ustępstw,
ja kie czy nio no w ce lu zła go dze nia wal ki kla -
sy ro bot ni czej. Udział in spek to rów był tyl ko
z po zo ru po zy tyw ny – w rze czy wi sto ści ogra -
ni czał się do stwier dza nia nad użyć. Kwe stie
de cy zji oraz oce na za cho wań przed sta wi cie li
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jed nak „Or dy na cję miej ską dla ob sza rów
Pol ski ro syj skiej pod le ga ją cych nie miec -
kiej ad mi ni stra cji”. Na tej pod sta wie w ko -
lej nych mie sią cach wy bie ra no ra dy miej -
skie w więk szo ści du żych miast bę dą cych
pod oku pa cją wojsk nie miec kich i au -
striac kich; sze rzej: zob. K. Grzy bow ski, op.
cit., s. 647. 
69 W skład ko mi sji we szli: J. Li tau er – de le -
gat sek cji praw ni czej Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go, inż. K. Śli wiń ski – de le gat Stra ży
Oby wa tel skiej, F. Szcze blew ski – de le gat
sek cji pra cy Ko mi te tu Oby wa tel skie go, inż.
W. Wi śniew ski – de le gat Sto wa rzy sze nia
Tech ni ków, inż. W. Bry gie wicz – de le gat
Ka sy Tech ni ków, H. Ło pień ski i W. Kur kie -
wicz – de le ga ci Zgro ma dze nia Rze miosł
i Ce chów, K. Wi de oman – de le gat Cze la -
dzi Ce cho wej, T. Szyc, M. Paw łow ski i
T. Brun – de le ga ci han dlu, D. Mey er, S. Ry -
bac ki i K. Sa wic ki – de le ga ci związ ków za -
wo do wych, F. Pasz ta i K. Wój cik – de le ga -
ci Ra dy De le ga tów Ro bot ni czych, W.
Je leń ski i J. Ga jew ski – de le ga ci prze my -
słow ców. Wkrót ce do skła du ko mi sji do -
łą czy li w ro li eks per tów: inż. W. Lep pert
i inż. S. Kru szew ski.
70 E. Li piń ski, op. cit., s. 41.
71 Fran ci szek So kal – or ga ni za tor in spek cji
pra cy, któ ry roz po czął swą dzia łal ność w li -
sto pa dzie 1915 r., gdy zo stał in spek to rem
fa brycz nym IV okrę gu m. War sza wy, a od
1 grud nia 1916 r. – kie row ni kiem Wy dzia -
łu ds. Prze my słu i Ochro ny Pra cy w ma gi -
stra cie war szaw skim oraz głów nym in -
spek to rem fa brycz nym. W stycz niu 1918
r., gdy po wsta je Mi ni ster stwo Opie ki Spo -
łecz nej i Ochro ny, F. So kal zo sta je sze fem
Sek cji Ochro ny Pra cy i głów nym in spek -
to rem pra cy. Funk cję tę peł ni do 1920 r.
Za spra wą So ka la ty tuł in spek to ra fa brycz -
ne go zo stał za stą pio ny ty tu łem in spek to -
ra pra cy. Z chwi lą wy bo ru Pol ski do Ra dy
Ad mi ni stra cyj nej Mię dzy na ro do wej Or ga -

64 K. Joń ca, op. cit., s. 173.
65 W 1891 r. w Pru sach by ło 28 in spek to -
rów. W 1900 r. za czę to przyj mo wać
do pra cy ko bie ty, któ re wi zy to wa ły, po -
dob nie jak w Au strii, za kła dy prze my sło -
we za trud nia ją ce ro bot ni ce. W 1911 r.
urzę dy in spek cji obej mo wa ły już 42 rad -
ców prze my sło wych, 272 in spek to rów
i pod in spek to rów pra cy oraz 14 asy sten -
tów. Każ dy z in spek to rów do ko nał prze -
cięt nie 264 wi zy ta cji za kła dów pra cy;
skon tro lo wa no 52% fa bryk, w któ rych za -
trud nia no 85% ogó łu ro bot ni ków. 
66 W. Szulc, Po ło że nie kla sy ro bot ni czej
w Wiel ko pol sce w la tach 1871-1914, Po -
znań 1970, s. 75.
67 M. Świę cic ki, op. cit., s. 33.
68 Ko mi te ty oby wa tel skie po wo ły wa no
w więk szych mia stach po wy bu chu woj -
ny głów nie dla ce lów zwią za nych z opie -
ką spo łecz ną. 1 stycz nia 1915 r. ist nia ło
na te re nie Kró le stwa 57 ko mi te tów.
W przed dzień wej ścia do sto li cy wojsk
nie miec kich uzy ska no zgo dę na utwo -
rze nie stra ży oby wa tel skiej. Ko mi te ty
oby wa tel skie ja ko re pre zen ta cja spo łe -
czeń stwa pol skie go suk ce syw nie po więk -
sza ły za kres swo jej dzia łal no ści, po dej -
mu jąc funk cje sa mo rzą du miej skie go,
a na wet ad mi ni stra cji pań stwo wej, a tak -
że or ga ni zu jąc or ga ny po rząd ko we, szkol -
ne i są dow ni cze. Dzia łal ność ko mi te tów
na tra fi ła na opór ze stro ny władz nie miec -
kich i au striac kich, któ re wi dzia ły w nich
za lą żek nie za leż nej od oku pan ta wła dzy
pań stwo wej. W czerw cu 1915 r. wy da no



le żeć mia ły rów nież kwe stie zwią za ne
z pro wa dze niem sta ty sty ki oraz opra co -
wy wa nie kon trak tów, zbio ro wych i in dy -
wi du al nych, dla pra cow ni ków i przed się -
bior ców.70 Ko mi sja, któ ra zre ali zo wa ła
swo je za da nie roz wią za ła się w kwiet -
niu 1916 ro ku pod na ci skiem nie miec -
kich władz oku pa cyj nych. W grud niu 1916
ro ku usta no wio no sta no wi sko Głów ne -
go In spek to ra Fa brycz ne go, na któ re po -
wo ła no inż. Fran cisz ka So ka la, póź niej -
sze go de le ga ta Rzą du Pol skie go do Ra dy
Ad mi ni stra cyj nej Mię dzy na ro do we go Biu -
ra Pra cy, a od 17 li sto pa da 1924 ro ku Mi -
ni stra Pra cy i Opie ki Spo łecz nej.71 Jed no -
cze śnie utwo rzo no przy ma gi stra cie mia -
sta sto łecz ne go War sza wy Wy -
dział IV do Spraw Prze my sło wych i Ochro -
ny Pra cy. Tym sa mym zo sta ła usta lo -
na struk tu ra in spek to ra tu fa brycz ne go ja -
ko sek cji te go Wy dzia łu. 72 W pierw szych
mie sią cach 1917 ro ku no wo po wsta ły De -
par ta ment Pra cy przy Tym cza so wej Ra -
dzie Sta nu73 w kon tak cie i w po ro zu mie -
niu z war szaw ską in spek cją fa brycz ną
przy stą pił do prac nad utwo rze niem jed -
no li tej, pań stwo wej in spek cji.74 Pra ca mi
za ję ła się Ko mi sja Ochro ny Pra cy, któ ra
po utwo rze niu Mi ni ster stwa Opie ki Spo -
łecz nej i Ochro ny Pra cy zo sta ła prze kształ -
co na 28 stycz nia 1918 ro ku w Sek cję
Ochro ny Pra cy. 75 W sek cji utwo rzo no spe -
cjal ny Dział In spek cji Pra cy, skła da ją cy się
z dwóch re fe ra tów. Ad mi ni stra cyj ny pro -
wa dził pra ce nad prze pi sa mi or ga ni za -
cyj ny mi in spek cji pra cy i in struk cja mi dla
in spek to rów pra cy oraz nad or ga ni za cją
kur sów dla in spek to rów. Z ko lei re fe rat
tech nicz ny opra co wał prze pi sy tech nicz -
ne do ty czą ce za bez pie czeń od nie szczę -
śli wych wy pad ków przy pra cy. Dział ten
był po cząt kiem Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy, czy li or ga nu po moc ni cze go głów -
ne go in spek to ra pra cy. Pod kie row nic -
two Sek cji Ochro ny Pra cy zo sta ła pod da -
na in spek cja fa brycz na, dzia ła ją ca w mie -
ście sto łecz nym War sza wie w chwi li, gdy
sto li cę opu ści ły woj ska nie miec kie.76

W lip cu 1918 ro ku ogło szo no pro gram
kur sów przy go to waw czych na sta no wi -
ska in spek to rów pra cy i za czę to przyj mo -
wać po da nia od kan dy da tów. W krót kim
cza sie otrzy ma no prze szło 200 zgło szeń,
z któ rych wy se lek cjo no wa no 65 osób.
Szko le nie roz po czę ło się 4 paź dzier ni -
ka 1918 ro ku, a ofi cjal ne go otwar cia do -

ko nał mi ni ster I. Wol czyń ski. 77 Kurs ukoń -
czy ło 28 osób, 15 osób zda ło eg za mi ny
koń co we na sta no wi sko in spek to ra oraz
7 osób na sta no wi sko pod in spek to ra.

In spek cję prze my sło wą po wo ła ną przez
au striac kie wła dze oku pa cyj ne w Kiel cach
i w Lu bli nie w ro ku 1916, a tak że in spek cję
fa brycz ną po wo ła ną sta ra niem Ko mi te tu
Oby wa tel skie go w War sza wie trud no uwa -
żać za „peł no praw ne” urzę dy do nad zo ru
i kon tro li nad wa run ka mi pra cy. Nie by ło
bo wiem ani moż li wo ści, ani wa run ków
do re ali za cji dzia łal no ści kon tro l nej w dzi -
siej szym te go sło wa zna cze niu. Nie miec -
kie wła dze oku pa cyj ne tłu mi ły w za rod ku
wszel ką dzia łal ność in spek to rów pra cy.
Uwa ża no ją wręcz za szko dli wą dla po -
rząd ku pu blicz ne go i nie miec kich in te re -
sów. Rosz cze nia ro bot ni ków pol skich o od -
szko do wa nia za nie szczę śli we wy pad ki,
o wy na gro dze nia i pod wyż ki by ły z urzę -
du od rzu ca ne przez nie miec kie są dy. Wszel -
kie ak cje straj ko we ro bot ni ków w obro nie
pod sta wo wych praw pra cow ni czych tłu -
mio no z uży ciem nie współ mier nych sił po -
li cyj nych. Ja ka kol wiek in ge ren cja in spek -
to ra pra cy, do ma ga ją ce go się re ali za cji pod -
sta wo wych obo wiąz ków wo bec ro bot ni -
ków, koń czy ła się naj czę ściej aresz to wa -
niem urzęd ni ka. Wła dze nie miec kie do -
pusz cza ły się na wet aresz to wań urzęd ni -
ków Sek cji Ochro ny Pra cy, w cza sie gdy
trwa ły pra ce nad pro jek tem de kre tu o urzą -
dze niu i dzia łal no ści in spek cji pra cy. Wo -
bec skraj nie nie sprzy ja ją cej sy tu acji po li -
tycz nej pro jekt ni gdy nie stał się przed -
mio tem osta tecz nych prac le gi sla cyj nych.
W okre sie nie miec kiej oku pa cji Sek cja
Ochro ny Pra cy przy go to wa ła dwie pro po -
zy cje de kre tów, któ re mo gły uj rzeć świa tło
dzien ne do pie ro po od zy ska niu przez Pol -
skę nie pod le gło ści.78

Dla te go też po wsta łą, zwłasz cza w oku -
po wa nej War sza wie, in spek cję na le ży trak -
to wać przede wszyst kim w aspek cie bez -
cen nych do świad czeń dla bu do wa nia urzę -
du w od ro dzo nej oj czyź nie. Wła śnie te
do świad cze nia sta ły się w du żej mie rze
wy znacz ni kiem praw no ustro jo wej po zy -
cji in spek cji pra cy w dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym. Dzię ki dzia łal no ści in sty -
tu cji w oku po wa nej War sza wie już w pierw -
szych dniach stycz nia 1919 ro ku pro jekt
prze pi sów o dzia łal no ści i urzą dze niu in -
spek cji pra cy mógł stać się obo wią zu ją -
cym pra wem. 
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ni za cji Pra cy F. So kal zo sta je 16 grud nia 1920 r.
de le ga tem Pol ski do tej że Ra dy w Ge ne wie. Pol -
ska pię cio krot nie by ła wy bie ra na do Ra dy Ad mi -
ni stra cyj nej. F. So kal był de le ga tem Pol ski aż
do śmier ci. 19 li sto pa da 1924 r. w ra mach re kon -
struk cji ga bi ne tu W. Grab skie go So kal zo sta je mi -
ni strem pra cy i opie ki spo łecz nej. Ja ko mi ni ster,
nad zo ru jąc urząd głów ne go in spek to ra pra cy, pro -
wa dzi po li ty kę sca le nio wą struk tur in spek cyj nych.
Ob szer ny ar ty kuł o syl wet ce F. So ka la au tor stwa
E. Za ją ca zo stał za miesz czo ny w cza so pi śmie
„Atest” 2001, nr 4, s. 47.
72 L. Wo li niew ska, In spek cja pra cy przy Ko mi te cie
Oby wa tel skim m. st. War sza wy, „In spek tor Pra -
cy” 1929, nr 6, s. 2.
73 Tym cza so wa Ra da Sta nu, po wo ła na w wy ni ku
ak tu wy da ne go 5 li sto pa da, skła da ła się z 25 człon -
ków, w tym 15 z oku pa cji nie miec kiej i 10 z au -
striac kiej. Człon ko wie ra dy by li mia no wa ni przez
ge ne ra ła gu ber na to ra, po kon sul ta cji z przed sta -
wi cie la mi róż nych kół i śro do wisk. Do upraw nień
ra dy na le ża ło m.in. opi nio wa nie pro jek tów ak tów
nor ma tyw nych, przed ło żo nych przez wła dze oku -
pa cyj ne, przy go to wy wa nie pol skiej ad mi ni stra cji,
współ dzia ła nie w two rze niu pol skich sił zbroj nych
oraz opra co wy wa nie pro jek tów roz po rzą dzeń.
Człon ko wie ra dy przy go to wa li pro jekt tym cza so -
wej or ga ni za cji władz, po czym w sierp niu 1917 r.
zło ży li man dat. 12 wrze śnia 1917 r. wspól nym re -
skryp tem ce sa rzy nie miec kie go i au striac kie go
po wo ła no Ra dę Re gen cyj ną, któ ra sta no wić mia -
ła naj wyż szą wła dzę pań stwo wą w Kró le stwie Pol -
skim; sze rzej: zob. K. Grzy bow ski, op. cit., s. 642. 
74 De par ta men tem Pra cy kie ro wał Wła dy sław Ku -
nic ki, a na stęp nie Fe liks Tu ro wicz. 
75 Mi ni ster stwo Opie ki Spo łecz nej i Ochro ny Pra -
cy utwo rzo no na pod sta wie ar ty ku łu 29 de kre tu
Ra dy Re gen cyj nej z 3 stycz nia 1918 r. Do głów -
nych za dań mi ni ster stwa na le ża ły spra wy do bro -
czyn no ści pu blicz nej, opie ki pań stwo wej nad ofia -
ra mi woj ny, spra wy sto sun ków ro bot ni czych,
opie ki nad emi gra cją ro bot ni czą, spra wy in spek -
cji fa brycz nej oraz przy go to wa nie pra wo daw stwa
ochro ny pra cy i ubez pie czeń spo łecz nych.
76 Oku pan ci bar dzo utrud nia li in spek to rom re ali -
za cję obo wiąz ków. Bez stron ność in spek to rów
w za ła twia niu pro te stów ro bot ni czych trak to wa -
na by ła ja ko wy kro cze nie prze ciw ko wła dzom oku -
pa cyj nym; sze rzej: zob. Spra woz da nie z dzia łal no -
ści In spek cji Pra cy z 1923 r., Wy daw nic two
Mi ni ster stwa Pra cy i Opie ki Spo łecz nej, War sza -
wa 1924, s. 2.
77 W tym cza sie pra cę in spek to rów z po wo dze -
niem re ali zo wa li już inż. K. Adam w Lu bli nie, inż.
B. Świe żaw ski w Kiel cach, inż. B. Le le wel w Czę -
sto cho wie oraz in ży nie ro wie Z. Bo hu sze wicz, 
A. Eich horn i H. Po ths w War sza wie. Te oso by wraz
z głów nym in spek to rem pra cy F. So ka lem zo sta ły
zwol nio ne z od by cia kur su i zda wa nia eg za mi -
nów. Pro gram kur sów był sze ro ki i obej mo wał ta -
kie za gad nie nia jak: ruch za wo do wy, ubez pie cze -
nia spo łecz ne i sta ty sty ka pra cy, pra wo
prze my sło we, hi gie na prze my sło wa i za wo do wa,
tech ni ka za bez pie czeń od nie szczę śli wych wy -
pad ków, ustrój rol nic twa, prze my słu i han dlu
w Pol sce, po stę po wa nie służ bo we i biu ro wość.
Kur sy ukoń czo no 11 li sto pa da 1918 r., a więc
w dniu od ro dze nia pań stwa pol skie go. Sze rzej:
zob. P. Pod gór ski, Po cząt ki In spek cji Pra cy w Pol sce,
„In spek tor Pra cy” 1932, nr 1, s. 6. 
78 In spek cja Pra cy w 1928 ro ku, Mi ni ster stwo Pra cy
i Opie ki Spo łecz nej, War sza wa 1930, s. 24.



w oto cze niu rol nic twa, cha rak te ry zu ją ce go na sze wo je wódz -
two. Tam kon tro le do ty czyć bę dą szcze gól nie kwe stii bhp.

Gdzie kol wiek bę dą na kon tro li lu bel scy in spek to rzy pra -
cy, to prio ry te to wo w trak cie ca łe go ro ku bę dą trak to wa li sy -
tu acje za wie ra nia umów cy wil no praw nych w wa run kach
umów o pra cę. Chce my w ten spo sób spraw dzić, kie dy na si -
la się to zja wi sko i z czym się ono wią że. Już wie my, że szcze -
gól nie do ty czy okre su let nie go, a do wie my się, ja ka jest je go
ska la w na szym re gio nie oraz jak się ma ją te da ne w sto sun -
ku do in nych okrę gów.

Lu bel ski OIP zna ny jest z róż nych ini cja tyw pre wen -
cyj nych. Czy to ozna cza, że pre wen cja do mi nu je tu
nad kon tro lą?

Pre wen cja jest – a w każ dym ra zie po win na być – ele -
men tem każ dej kon tro li. Kon tro la nie mo że ogra ni czać się
wy łącz nie do ka ra nia, mu si też uczyć. Dla te go każ dy in spek -
tor po wi nien wie dzieć, że kon tro le mu szą za wie rać rów nież
ele men ty pre wen cji, któ ra ma wy klu czać sy tu acje pro wa -
dzą ce do wy pad ków. Wszel kie dzia ła nia pre wen cyj ne czy in -
for ma cyj ne w in spek cji pra cy są ze wszech miar po żą da ne,
gdyż one naj le piej i naj trwa lej wpły wa ją na zmia nę świa do -
mo ści, złych na wy ków czy tzw. cho dze nia na skró ty. Te go ty -
pu przed się wzię cia są też o wie le tań sze z punk tu wi dze nia
nie tyl ko spo łecz ne go, ale i kosz tów, ja kie po no si go spo dar -
ka czy skarb pań stwa, gdy do cho dzi do wy pad ków przy pra -
cy, a więc prze sto jów pro duk cyj nych, a w efek cie nie wy wią -
za nia się z róż ne go ro dza ju zo bo wią zań, tak że tych wo bec
pra cow ni ków. W lu bel skim OIP-ie ma my au tor skie po my sły
pre wen cyj ne ad re so wa ne np. do dzie ci z te re nów wiej skich,

z któ ry mi spo ty ka my się przy oka zji mi ko ła jek, czy mło dzie -
ży kształ cą cej się na kie run kach bu dow la nych. Bie rze my rów -
nież udział w pro gra mach cen tral nych. W tym ro ku bę dzie -
my np. współ pra co wa li z Głów nym In spek to ra tem Pra cy
przy re ali za cji fil mów in struk ta żo wych dla rol nic twa.

Co na Lu belsz czyź nie jest naj więk szym pro ble mem,
je śli cho dzi o ła ma nie praw pra cow ni czych?

Nie ste ty wciąż jest to nie wy pła ca nie wy na gro dzeń. Ten
pro blem za wie ra się w prze szło jed nej trze ciej skarg, ja kie
w ubie głym ro ku wpły nę ły do na sze go okrę gu. W efek cie
dzia łań in spek to rów pra cy od zy ska no oko ło pię ciu i pół mi -
lio na zło tych. Znacz ną licz bę uchy bień od no to wu je my pod -
czas kon tro li cza su pra cy, gdzie naj czę ściej nie prze strze ga -
no pię cio dnio we go ty go dnia pra cy czy do bo we go od po -
czyn ku. Je śli cho dzi o bhp, to naj wię cej nie pra wi dło wo ści
stwier dza my w bu dow nic twie, któ re na dal ge ne ru je naj wię -
cej wy pad ków przy pra cy. 

Wróć my na ko niec do pa na pa sji. Czy sze fu jąc w lu -
bel skim OIP-e, czu je się pan tak, jak by sę dzio wał pan
mecz pił ki noż nej?

Nie i nie chciał bym tak się czuć. Na pew no po zo sta nę ko -
le gą, któ ry wy szedł z gro na in spek tor skie go. Mam za rzą dzać
lu bel skim urzę dem, choć nie czu ję się me na dże rem, bo tę
funk cję przy pi su ję pry wat nym fir mom. Uwa żam, że kie row -
nic two in spek cji ma do wy ko na nia coś, co we dług mnie bar -
dziej ko ja rzy się z mi sją.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Z Wło dzi mie rzem Bia du niem, okrę go wym
in spek to rem pra cy w Lu bli nie, 

roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Czy pa na do świad cze nia sę dzie go pił kar skie go przy -
da ją się w kie ro wa niu ze spo łem in spek to rów oraz spe -
cja li stów in spek cji pra cy?

Bar dzo przy da ją się ta kie ce chy jak zde cy do wa nie, sta -
now czość i obiek ty wizm. Oczy wi ście punk tem wyj ścia jest
pro fe sjo na lizm po par ty prak ty ką, a do te go do cho dzi się la -
ta mi. Sę dzio wa nie me czów za wsze by ło dla mnie do sko na łą
od skocz nią od in spek tor skich obo wiąz ków. Przez 22 la ta bie -
ga łem z gwizd kiem po bo isku, rów nież ja ko sę dzia głów ny,
obec nie je stem ob ser wa to rem szcze bla cen tral ne go, co ozna -
cza, że oce niam pra cę sę dziów. Każ dy mecz jest dla nich jed -
no cze śnie eg za mi nem prak tycz nym.

Ła twiej we ry fi ko wać pra cę in spek to rów czy sę dziów
pił ki noż nej?

Oce nę sę dziów pił kar skich zna ko mi cie uła twia ją dziś ka -
me ry. Re je stru ją każ dy szcze gół po la i gry, umoż li wia jąc
spraw dze nie w zbli że niu każ dej ak cji, a więc i traf no ści de cy -

zji sę dziow skich. W sę dzio wa nie jest bo wiem wpi sa ne ry zy -
ko błę du. Pa ra dok sal nie to w nim wła śnie za wie ra się swe go
ro dza ju pięk no, po le ga ją ce na spraw dza niu sa me go sie bie,
swo ich de cy zji i ocen. Zresz tą to po nie kąd od no si się rów -
nież do pra cy in spek to rów pra cy.

Od dwu dzie stu lat na le ży pan do ich gro na. Do nie -
daw na ja ko nad in spek tor pra cy kie ro wał pan sek cją nad -
zo ru, obec nie sze fu je pan lu bel skie mu OIP-owi. Na czym
głów nie sku pi się pan, je śli cho dzi o dzia ła nia urzę du
w naj bliż szych mie sią cach?

Je śli cho dzi o dzia łal ność kon tro l ną, to zin ten sy fi ku je my
ją m.in. na pla cach bu dów, gdzie po dłu giej zi mie nad ra bia -
ne są za le gło ści. Po śpiech nie sprzy ja bez pie czeń stwu, szcze -
gól nie na bu do wach, któ re cha rak te ry zu ją się wie lo ma za -
gro że nia mi, nie rzad ko pro wa dzą cy mi do wy pad ków. Ostat -
nio do szło do ta kie go na bu do wie cen trum han dlo we go Fe -
li ci ty w Lu bli nie, gdzie za wa lił się sza lu nek pod strop, gdyż
wwie zio no tam sprę żar kę wa żą cą po nad to nę. Oczy wi ście
ba da my to zda rze nie, trwa po stę po wa nie po wy pad ko we.
Do kon tro li bu dów w tym ro ku wy ty po wa li śmy nie tyl ko du -
że in we sty cje na Lu belsz czyź nie, jak ta, na któ rej do szło
do wy pad ku, ale tak że nie wiel kie. Tam prze cież naj czę ściej
do cho dzi do uchy bień w za kre sie bhp, a by wa, i to wca le nie
spo ra dycz nie, że nie ma od po wied nich służb dba ją cych o te
spra wy. Ko lej ny te mat kon tro l ny wią że się ze spe cy fi ką na -
sze go do brze za le sio ne go re gio nu. Pra ce przy po zy ski wa niu
i zryw ce drew na tak że na le żą do bar dzo nie bez piecz nych,
o zi den ty fi ko wa nej licz bie za gro żeń. Z te go też wzglę du in -
spek to rzy pra cy bę dą czę ściej obec ni w za kła dach, któ re zaj -
mu ją się ob rób ką drew na, du żych i ma łych. Od wie dzać bę -
dą rów nież fir my, w któ rych wy stę pu je trans port we wnętrz -
ny skła da ją cy się z róż ne go ro dza ju prze no śni ków nie usy tu -
owa nych na sta łe. Tra fią do jed ne go z du żych pra co daw ców
w re gio nie, ja kim jest sa mo rząd te ry to rial ny i je go jed nost ki,
oraz do za kła dów prze my słu spo żyw cze go, funk cjo nu ją cych
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Kon tro la 
mu si uczyć

Każ da ak cja pre wen cyj na pod no si świa do mość,
za wie ra ele ment edu ka cji, któ ra tra fia rów nież
do naj młod szych. To jest bar dzo do bry kie ru nek,
gdyż edu ka cja na po zio mie Ja sia spra wi, że Jan
bę dzie umiał.

In spek tor pra cy, wcho dząc do za kła du na kon tro lę, nie po wi nien mieć z gó ry prze ko na nia, że to
jest zły pra co daw ca. Ten z ko lei po wi nien wi dzieć w in spek to rze pra cy part ne ra, a nie ko goś, kto
przy cho dzi go uka rać w ra zie uchy bień. Je śli ta kie wy stę pu ją, to pra co daw ca po wi nien do kła d nie
wie dzieć, za co jest ta ka ra i co za nią idzie, oprócz do le gli wo ści. Sam po wi nien zda wać so bie spra -
wę, że mu si na pra wić uchy bie nia i do pro wa dzić do sta nu, któ ry nie bę dzie stwa rzał za gro że nia.
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...to na zwa trzy let niej kam pa nii PIP ad re so wa nej
do rol ni ków pro wa dzą cych in dy wi du al ne go spo -
dar stwa rol ne, człon ków ich ro dzin, a tak że
do wszyst kich osób pra cu ją cych w go spo dar -
stwach rol nych. 

In au gu ra cja kam pa nii od by ła się 26 ma ja br. pod czas tar gów Zie lo -
ne Agro Show w Ką ko le wie ko ło Po zna nia. Or ga ni za to rem przed się -
wzię cia był OIP w Po zna niu, na cze le z okrę go wym in spek to rem pra cy
Sta ni sła wą Ziół kow ską i zastępcą Krzysztofem Dudą. Głów ne go in -
spek to ra pra cy re pre zen to wał Da riusz Kor czak, dy rek tor De par ta men -
tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP, a współ or ga ni za tor a – Krzysz tof Bie lec ki
z Biu ra Pre wen cji i Re ha bi li ta cji C/KRUS. Partnera kampanii Pol ską Izbę
Go spo dar czą Ma szyn i Urzą dzeń Rol ni czych reprezentowała Re na ta
Ar ku szew ska, zastępca pre zesa. Pod czas in au gu ra cji kam pa nii od był
się kon kurs dla mło dzie ży z wie dzy o bhp w rol nic twie.

W ra mach kam pa nii in spek cja przy go to wa ła spo ty - telewizyjny i radiowy, emi to wa ne od 27 ma ja, któ re ma ją uwraż li -
wiać na za gro że nia w go spo dar stwach rol nych. Ha sło prze wod nie pierw szej edy cji kam pa nii brzmi „Tro ska o bez pie czeń -
stwo to Two ja ro la!”. 

Fot. D. Redos

Fot. M. Giedrojć
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Po wszech ne jest prze wo że nie osób na przy cze pach rol ni -
czych oraz bur tach przy czep, w ka bi nach i na błot ni kach cią gni -
ków czy też bel ce cią gni ko wej. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -
pi sa mi prze wóz osób mo że od by wać się tyl ko po jaz dem do te -
go prze zna czo nym lub przy sto so wa nym, a licz ba prze wo żo -
nych osób nie mo że prze kra czać licz by miejsc okre ślo nych w do -
wo dzie re je stra cyj nym (art. 63 ust. 1 usta wy – Pra wo o ru chu
dro go wym). Co do za sa dy nie wol no też prze wo zić osób na przy -
cze pie rol ni czej, któ ra nie jest do sto so wa na do prze wo zu osób.
Nie do pusz czal ne jest prze wo że nie osób na wy so kich ła dun -
kach, tj. na przy cze pach za ła do wa nych sia nem bądź sło mą, gro -
zi to bo wiem ich upad kiem, czę sto wprost pod ko ła przy cze py
bądź in ne go środ ka trans por tu. Rol ni cy pod czas zjaz du z po la
czę sto sto ją na za cze pie przy cze py, w mo men cie utra ty rów no -
wa gi rol nik spa da z dy sz la wprost pod ko ła ma szy ny. Wie le z ta -
kich wy pad ków koń czy się śmier cią.

In nym po wszech nym za gro że niem w okre sie żniw, o czym
każ dy użyt kow nik dróg pu blicz nych mo że się prze ko nać, jest
trans port sprzę tu rol ni cze go o znacz nych ga ba ry tach bez wła -
ści we go oświe tle nia i ozna ko wa nia. Zgod nie z prze pi sa mi rol -
nik, po ru sza jąc się kom baj nem po dro gach pu blicz nych, ma
obo wią zek zde mon to wa nia znaj du ją ce go się z przo du po jaz du
he de ra i prze trans por to wa nia go na spe cjal nym wóz ku. Po ru -
sza nie się z za mon to wa nym urzą dze niem tną cym z przo du kom -
baj nu po wo du je, że kie ru ją cy ła mie za sa dę zaj mo wa nia tyl ko
pra we go pa sa jezd ni oraz prze kra cza do pusz czal ną nor mę sze -
ro ko ści po jaz du. Ty po wym przy kła dem jest prze jazd po dro -
gach pu blicz nych kom baj nów zbo żo wych w po ło że niu ro bo -
czym he de ra, któ ry z uwa gi na swo ją sze ro kość stwa rza za gro -

że nie dla rol ni ka i dla in nych użyt kow ni ków dróg. Prze pi sy ja -
sno pre cy zu ją, że cał ko wi ta sze ro kość po jaz du z ła dun kiem nie
mo że prze kra czać 2,55 m, a przy sze ro ko ści po jaz du 2,55 m nie
mo że prze kra czać 3,0 m (art. 61 ust. 6 usta wy – Pra wo o ru chu
dro go wym). Oczy wi ście moż li wy jest prze jazd po jaz dów po -
nadnor ma tyw nie sze ro kich, ale wy ma ga to sto sow nych ze zwo -
leń na prze jazd, od po wia da ją cych od po wied nim ka te go riom
okre ślo nym w art. 64 b usta wy – Pra wo o ru chu dro go wym. We -
dług da nych po li cji w 2011 r. w kra ju od no to wa no 145 wy pad -
ków dro go wych z udzia łem tyl ko cią gni ków rol ni czych, w któ -
rych zgi nę ło 20 osób, a 162 oso by zo sta ły ran ne. 

Mo że na su wać się py ta nie, ja ki zwią zek z dzia łal no ścią Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy w za kre sie ini cjo wa nia przed się wzięć
w spra wach ochro ny pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym ma ją
wska za ne prze pi sy. Otóż, mo im zda niem, brak kon se kwen cji
w eg ze kwo wa niu już obo wią zu ją cych prze pi sów przez od po -
wied nie in sty tu cje z pew no ścią nie przy czy nia się do wła ści we -
go po dej ścia przez rol ni ków do spraw tak że zwią za nych z bhp,
tym bar dziej że PIP po ru sza się w rol nic twie in dy wi du al nym wy -
łącz nie w sfe rze sze ro ko ro zu mia nej pre wen cji. Ce lem ar ty ku łu
nie jest oma wia nie przy czyn i skut ków wy pad ków przy pra cy
rol ni czej, czy też prze pi sów i za sad bhp obo wią zu ją cych w tym
za kre sie. a pod ję cie dys ku sji na te mat dzia łań w rol nic twie,
w szcze gól no ści in dy wi du al nym, oraz wy ra że nie wła snych spo -
strze żeń w tym za kre sie. 

star szy in spek tor Krzysz tof Sa ba rań ski
OIP Lu blin

Okres prac żniw nych i po żniw nych na le ży
do naj bar dziej nie bez piecz nych mo men -
tów w pra cy rol ni ka. To zwy kle czas de cy -
du ją cy o kon dy cji eko no micz nej
go spo dar stwa, o środ kach na utrzy ma nie
ro dzi ny i pro duk cji. Spię trze nie pra cy, wy -
ni ka ją ce z we ge ta cji ro ślin oraz wa run ków
po go do wych, po wo du je po śpiech i zde ner -
wo wa nie, co ne ga tyw nie wpły wa na spo -
sób wy ko ny wa nia pra cy i nie jed no krot nie
pro wa dzi do po waż nych wy pad ków. 

Każ de go ro ku kil ka na ście osób tra ci ży cie pod czas prac
zwią za nych z trans por tem zbo ża i sło my, a tak że pod czas
ob słu gi kom baj nów, cią gni ków rol ni czych i pras. Po twier -
dza ją to za rów no in for ma cje prze ka zy wa ne przez KRUS, jak
i licz ne do nie sie nia me dial ne. Nie brak tra gicz nych hi sto rii,
by wspo mnieć choć by wy pa dek przy uru cha mia niu kom -
baj nu, zgi nął wów czas oj ciec, a syn i dzia dek zo sta li ran ni
(w Maj da nie Brze zic kim), czy wy pa dek, pod czas któ re go cią -
gnik prze je chał męż czy znę (w Su cho do łach). 

Z da nych KRUS wy ni ka, że do więk szo ści przy pad ków
do cho dzi z po wo du po śpie chu, lek ce wa że nia za sad bez pie -
czeń stwa pra cy oraz złe go sta nu ma szyn rol ni czych. Przy -
czy ny są po dob ne nie za leż nie od re jo nu kra ju, w któ rym wy -

da rzył się wy pa dek. Do ty czą przede wszyst kim tak zwa ne go
czyn ni ka ludz kie go oraz or ga ni za cji pra cy, w dal szej ko lej -
no ści jest to ewen tu al ny zły stan tech nicz ny ma szyn i na rzę -
dzi po moc ni czych sto so wa nych przy pra cach rol nych. Do tak
po sta wio nej te zy skła nia mnie wie lo let nia dzia łal ność w za -
kre sie pre wen cji w rol nic twie in dy wi du al nym i zwią za ne
z tym wi zy ta cje prac po lo wych. W więk szo ści przy pad ków
rol ni cy zda ją so bie spra wę z te go, że eks plo atu ją sprzęt nie -
spraw ny tech nicz nie bądź nie do sta tecz nie za bez pie czo ny.
Świa do mie po dej mu ją ry zy ko, li cząc na to, że sko ro do tej
po ry nic się nie sta ło, to na dal tak bę dzie. Jed nym z ar gu -
men tów jest zła sy tu acja eko no micz na go spo dar stwa, któ ra
ich zda niem nie ja ko wy mu sza eks plo ato wa nie nie spraw ne -
go sprzę tu czy też uży wa nie ma szyn i urzą dzeń zro bio nych
we wła snym za kre sie, nie speł nia ją cych pod sta wo wych za -
sad bez pie czeń stwa. 

Człowiek i maszyna

W związ ku z tym, iż wo je wódz two lu bel skie od lat zaj mu je
jed no z czo ło wych miejsc pod wzglę dem licz by wy pad ków,
w tym tak że śmier tel nych, co wy ni ka mię dzy in ny mi z licz by
rol ni ków ubez pie czo nych w KRUS, chciał bym po dzie lić się
pew ny mi spo strze że nia mi o cha rak ter ogól nym. Na Lu belsz -
czyź nie tyl ko w trze cim kwar ta le 2012 r., czy li w mie sią cach ty -
po wo żniw nych, do Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS zgło szo -
no 817 wy pad ków przy pra cy rol ni czej. Naj wię cej tra gicz nych
wy pad ków zwią za nych by ło z pra ca mi trans por to wy mi oraz
pra ca mi przy uży ciu cią gni ków rol ni czych. Do ty czy ły przede
wszyst kim upad ku osób z przy czep i in nych środ ków trans -
por tu, przy gnie ce nia i prze je cha nia wsku tek prze wró ce nia się
cią gni ka bądź prze by wa nia osób w bez po śred nim są siedz -
twie pra cu ją ce go sprzę tu rol ni cze go. 

Żniw ne za gro że nia

Fot. T. Abramczyk
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In spek to rzy pra cy spo ty ka ją się z dzieć mi i mło dzie żą
wiej ską w przed szko lach, szko łach pod sta wo wych i gim na -
zjach, by roz ma wiać z ni mi o za gro że niach zwią za nych z po -
mo cą w go spo dar stwie rol nym i prze by wa niem na wsi. Za -
pra sza ją ich do udzia łu w kon kur sach pla stycz nych czy li te -
rac kich oraz ple ne ro wych pre lek cjach po łą czo nych z za ba -
wą. Wy ko rzy stu ją przy tym ma te ria ły w for mie ko lo ro wych
bro szu rek, ulo tek czy pla ka tów. W ten spo sób uczu la ją wiej -
skie dzie ci na za gro że nia, któ re wy stę pu ją nie tyl ko w go -
spo dar stwie rol nym i na po lu, ale rów nież tam, gdzie ba wią
się i spę dza ją wol ny czas. 

Nie oce nio ne w edu ka cji dzie ci są pre zen ta cje i fil my ani -
mo wa ne przy go to wa ne przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy,
a tak że przez in sty tu cje re ali zu ją ce po dob ne ce le. Na le ży

do nich Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, na któ -
rej zle ce nie stwo rzo no cykl fil mów „Ro dzi na Po raż ków” oraz
pre zen ta cje z se rii „Aka de mia Zie lo ne go Za jącz ka”.

Jed nym z cie kaw szych do świad czeń OIP w Kra ko wie by ło
spo tka nie z gru pą przed szko la ków w wie ku od 2,5 do 4 lat,
pod czas któ re go in spek to rzy pra cy opo wia da li dzie ciom, co
mo że im za gra żać, gdy na przy kład prze by wa ją nad wo dą.
Ko rzy sta li przy tym z pre zen ta cji „Nad wo dą” z krąż ka „Aka de -
mia Zie lo ne go Za jącz ka”. Za in te re so wa nie i za an ga żo wa nie
dzie ci w trak cie spo tka nia raz jesz cze po twier dzi ły, że na ucza -
nie bhp ma sens rów nież w przy pad ku naj młod szych.

Zna czą ce efek ty przy no si też udział in spek to rów pra cy
w dzia ła niach pro mo cyj nych in nych pod mio tów, na przy -
kład w po li cyj nej ak cji „Bez piecz ne wa ka cje”, dzię ki cze mu
tyl ko w 2012 ro ku uda ło się prze szko lić bli sko 200 dzie ci. Po -
dob ną gru pę dzie ci prze szko li li in spek to rzy pra cy dzię ki
współ pra cy z ZHP. 

Jest to tym bar dziej po trzeb ne, że za po śred nic twem
dzie ci moż li we jest wpły wa nie tak że na do ro słych rol ni ków.
Ro dzi ce ma lu chów, in spi ro wa ni spon ta nicz ny mi wy po wie -
dzia mi dzie ci, mo gą uświa da miać so bie ist nie ją ce za gro że -
nia i usu wać nie pra wi dło wo ści.

nad in spek tor Ry szard Iwa niec
OIP Kra ków

Bez piecz ne dzie ciń stwo na wsi

Jed nym z za dań Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest ini cjo wa nie
przed się wzięć słu żą cych bez pie czeń stwu pra cy na wsi. Co rocz nie
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie re ali zu je pro gram in for -
ma cyj no -pro mo cyj ny „Ochro na pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym”,
ad re so wa ny nie tyl ko do rol ni ków, ale tak że do dzie ci, któ re czę sto
po ma ga ją w go spo dar stwie rol nym.

Bez piecz ne po zy ska nie drew na. Do bre prak ty ki. Bro -
szu ra 48 s., wy da nie 1, War sza wa 2013.

„Bez piecz ne po zy ska nie drew na. Do bre prak ty ki” to
dru ga bro szu ra Ja ku ba Choj nic kie go na te mat bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas po zy ska nia drew na.
Tym ra zem jest to ilu stro wa ny po rad nik, któ re go ad re sa -
ta mi są za rów no oso by wy ko nu ją ce ścin kę drzew, jak
i nad zo ru ją cy ich pra cę. Au tor przed sta wił naj waż niej sze
za gad nie nia – po cząw szy od bez piecz ne go uży wa nia pi -
lar ki łań cu cho wej przez przy go to wa nie sta no wi ska ścin -
ki, tech ni ki bez piecz ne go oba la nia drzew po zryw kę
drew na. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je roz dział o za sa -
dach ścin ki drzew, za wie ra ją cy sche ma ty ilu stru ją ce me -
to dy bez piecz ne go po zy ska nia drew na. Bro szu ra za wie -
ra wie le zdjęć i ry sun ków szcze gó ło wo ilu stru ją cych oma -
wia ne za gad nie nia.

Nowości wydawnicze PIP

Pra ca w wy so kich i ni skich tem pe ra tu rach. In for ma cje dla
pra co daw ców. Ulot ka 12 s., wy da nie 1, War sza wa 2013.

Ulot ka ad re so wa na jest przede wszyst kim do pra co daw ców.
We dług prze pi sów bhp są oni zo bo wią za ni do za pew nie nia pra -
cow ni kom od po wied nich wa run ków pra cy do sto so wa nych do pa -
nu ją cej tem pe ra tu ry. Do ty czy to za rów no pra cy w po miesz cze -
niach, jak i na otwar tej prze strze ni. W ulot ce omó wio ne zo sta ły
mię dzy in ny mi obo wiąz ki pra co daw cy zwią za ne z wy ko ny wa niem
przez pra cow ni ków obo wiąz ków w mi kro kli ma cie zim nym i go rą -
cym oraz wa run ki za trud nia nia mło do cia nych i ko biet cię żar nych
w oby dwu przy pad kach. Do dat ko wo wska zano przy czy ny oraz
skut ki wy chło dze nia i prze grza nia.

Wy daw nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy ad re so -
wa ne do dzie ci na wsi w pla stycz ny i pro sty spo sób
wska zu ją m.in. miej sca i sy tu acje, któ re za gra ża ją
dzie ciom pod czas prac i za ba wy w go spo dar stwie
rol nym i na po lu. Za war te w pu bli ka cjach ra dy po -
zwa la ją dzie ciom i do ro słym ła twiej za uwa żyć nie -
bez pie czeń stwa i ustrzec się przed ni mi. To mo że
zna czą co wpły wać na zmniej sze nie ry zy ka nie szczę -
śli we go wy pad ku.
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Czwar tek jest je go dniem biu ro wym. W po zo sta -
łe dni ro bo cze kon tro lu je ślą skie za kła dy bran ży che -
micz nej. Jest in spek to rem pra cy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. Mó wi, że je go
azy lem jest dom na wsi, w któ rym naj le piej czu je
się wśród naj bliż szych, w tym trój ki wnu ków. Gdy
pod ro sną, opo wie im o swo jej pra cy, któ rej po -
świę cił 36 lat ży cia.

Wiel kie przy spie sze nie
Z Krzysz to fem Gro niew skim, nad in spek to rem

pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Ka to wi cach, 

roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Pa mię ta pan pierw szy kon tro lo wa ny za kład pra cy?
Do sko na le pa mię tam za kład, w któ rym za czy na łem pra cę

w 1969 ro ku, za nim tra fi łem do in spek cji pra cy. By ły to Pol skie
Od czyn ni ki Che micz ne. To wła śnie tam przy szło kie dyś dwóch
in spek to rów pra cy z Za rzą du Głów ne go Związ ku Za wo do we go
Che mi ków, któ rzy szu ka li do pra cy mło de go in ży nie ra che mi ka.
Wy bór padł na mnie. Był rok 1978. Po od by ciu kil ku mie sięcz ne -
go kur su po sze dłem na swo ją pierw szą kon tro lę, oczy wi ście
z opie ku nem, któ rym był in spek tor pra cy z Ło dzi, Wal de mar
Gahr. Do brze pa mię tam, jak stu dził mój za pał do wy szu ki wa nia
wszel kich nie do cią gnięć w za kła dzie. To by ła mo ja pierw sza lek -
cja zdro wo roz sąd ko we go po dej ścia do kon tro li, tak by w dro -
bia zgach nie za gu bić jej isto ty.

Czy to by ło rze czy wi ście wy cho waw cze?
Oczy wi ście, wciąż tak uwa żam, a ży cie to tyl ko po twier dza.

Ab so lut nie nie wy cho waw cze by ło by wpa ja nie adep tom ich
uprzy wi le jo wa nej po zy cji wo bec pra co daw ców. W bran ży che -
micz nej, nio są cej tak wie le za gro żeń, pra co daw ca mu si czuć, że
in spek tor pra cy jest je go sprzy mie rzeń cem, a każ da kon tro la
jest oka zją do spraw dze nia, czy w za kła dzie wszyst ko do brze
funk cjo nu je. Tu jest zbyt wie le do stra ce nia, by ta re la cja mo gła
być in na.

Chy ba jed nak by ła ona in na w cza sach, gdy in spek cja
pra cy by ła bran żo wa? 

Rze czy wi ście in spek to rzy pra cy bu dzi li nie tyl ko re spekt, ale
cza sa mi na wet strach. W ów cze snych re aliach, du żo mniej sku -
pio nych na bez pie czeń stwie, by ła to jed nak za le ta, zwłasz cza
w tak nie bez piecz nej bran ży che micz nej. Gdy do cho dzi ło do wy -
pad ku, miał on czę sto cha rak ter zbio ro wy lub śmier tel ny. To by -
ły tra gicz ne zda rze nia, ta kie jak po wta rza ją ce się dwu krot nie
na prze ło mie lat 70. i 80. wy pad ki zbio ro we w to ruń skich za kła -
dach Po lchem. Pod czas prac zwią za nych z czysz cze niem zbior -
ni ków śmierć po nio sło kil ka osób, w tym rów nież ci, któ rzy bez
przy go to wa nia pró bo wa li po móc za tru tym ko le gom. Tu za wi ni li

lu dzie, bo nie prze strze ga li ści śle okre ślo nych pro ce dur. Z ko lei
w kok sow ni w Dą bro wie Gór ni czej za wiódł sprzęt. Do szło tam
do eks plo zji i po ża ru; zgi nę ło aż pię ciu pra cow ni ków firm re -
mon to wo -bu dow la nych. W tym wy pad ku nie po mo gły ochro ny
in dy wi du al ne, szel ki bez pie czeń stwa, uży wa ne zgod nie z prze -
pi sa mi pod czas prac na wy so ko ści. Świad ko wie wy pad ku opo -
wia da li mi o nie ludz kim krzy ku pa lą cych się lu dzi, któ re go nie
za po mną do koń ca ży cia.

Czy in spek to rzy pra cy, któ rzy ba da ją te go ty pu zda rze -
nia i kon tro lu ją tak nie bez piecz ną bran żę, sa mi czu ją się
tam bez piecz nie?

Gdy in spek tor przy jeż dża na miej sce wy pad ku, nie ma cza su
za sta na wiać się nad tym. W trak cie wspo mnia nej ak cji kie ru ją cy
nią ofi cer stra ży po żar nej, na mo je py ta nie o to, czy tam jest
bez piecz nie – bo wo kół zgro ma dzi ło się wie lu ga piów – po wie -
dział, że bez piecz nie to mo gę się czuć w swo im do mu. 

A czy in spek to rzy ma ją po czu cie od po wie dzial no ści
za swo je de cy zje?

My ślę, że po czu cie od po wie dzial no ści jest wpi sa ne w nasz za -
wód, choć oczy wi ście by wa nie zwy kle stre su ją ce. Świa do mość
te go, że z po wo du ja kie goś in spek tor skie go nie do pa trze nia mo -
że się wy da rzyć coś złe go, jest na praw dę ob cią ża ją ca. Znam oso -
by, któ re nie po ra dzi ły so bie z tym pro ble mem. Dla te go tak waż -
ne jest, by in spek to ra mi spe cja li zu ją cy mi się w bran żach o szcze -
gól nym za gro że niu by li lu dzie, któ rzy wcze śniej sa mi pra co wa li
w te go ty pu za kła dach. Cho dzi o to, by mie li już prak tycz ną wie -
dzę, któ rą uzu peł ni in spek tor ska apli ka cja. Ich do świad cze nie jest

nie do prze ce nie nia, zwłasz cza w eks tre mal nych sy tu acjach, o któ -
re na wet w dzi siej szych cza sach wca le nie trud no w che mii czy
gór nic twie. Oso ba bez ta kich za wo do wych szli -
fów mo że so bie z tym nie ra dzić. Uwa żam, że
do in spek cji pra cy nie po win no się przyj mo wać
lu dzi bez prak ty ki za wo do wej. Zna jo mość sa -
mych prze pi sów jest ab so lut nie nie wy star cza ją -
ca. Za ry zy ku ję twier dze nie, że gdy by in spek to -
rzy pra cy opie ra li się tyl ko i wy łącz nie na sa mych
prze pi sach, to mo gło by to pro wa dzić cza sa mi
na wet do sa bo ta żu go spo dar cze go.

Pan miał ta kie do świad cze nie i dla te go za raz po kur sie
roz po czął kon tro le ślą skich za kła dów che micz nych. Czym
te kon tro le róż ni ły się od dzi siej szych?

Przede wszyst kim tym, że by ło ich zde cy do wa nie mniej, przez
co by ły du żo bar dziej prze my śla ne i do kład ne. Każ dy in spek tor
pra cy miał obo wią zek skon tro lo wa nia dwóch za kła dów w mie -
sią cu, co spra wia ło, że miał czas po znać za kład. Nie rzad ko miał
w nim swój po kój i swo je rze czy. W la tach 80. by ły to na ogół ol -
brzy mie przed się bior stwa, dla te go czę sto zda rza ło się, że kon tro -
le pro wa dzi li śmy w kil ka osób i to przez kil ka czy kil ka na ście dni.
Dziś w cią gu ro ku każ dy in spek tor pra cy mu si prze pro wa dzić
prze szło sie dem dzie siąt kon tro li. Mi mo udo god nień, do ty czą -
cych na przy kład przy go to wa nia do ku men ta cji, wie lość for mal -
nych i sta tycz nych wy mo gów spra wia, że nie ma my cza su na ja -
kie kol wiek dzia ła nia po za kon trol ne, czy li pre wen cję. A ona jest
jed nak bar dzo po trzeb na. Od no si się m.in. do opra co wa nia tzw.
do brych prak tyk wy ko rzy sty wa nych na przy kład w ba zach pa liw.
Na le ża łem do ze spo łu po wo ła ne go spe cjal nie w tym ce lu przez
głów ne go in spek to ra pra cy na po cząt ku lat 90.

A kie dy na stą pi ło to do cią że nie in spek to rów pra cy kon -
tro la mi?

W cza sie, gdy in spek cja pra cy zo sta ła prze kształ co na ze
związ ko wej w pań stwo wą, czy li w 1981 ro ku. Wspo mi nam to ja -
ko czas wiel kie go przy spie sze nia, któ re trwa do dziś. Zło ży ło się
na to wie le czyn ni ków. Po wsta ło du żo za kła dów. Pań stwo we fir -
my prze kształ co no w ma łe, czę sto sła bo zor ga ni zo wa ne, co
prze kła da ło się na więk sze za gro że nia. Wpły wa ły na to też
wszech obec ne bra ki. Pa mię tam, jak w spa wal ni Kok so re mu uży -
to zie lo nej far by do po ma lo wa nia ścian za miast sza rej ma to wej,
za wie ra ją cej tle nek cyn ku ab sor bu ją cy pro mie nio wa nie ul tra -
fio le to we, wy ma ga nej w ta kich obiek tach. Spra wa opar ła się
o naj wyż sze wła dze, rów nież par tyj ne, oczy wi ście tak że o in -
spek cję pra cy. Po je cha łem do za kła du na kon tro lę, oka za ło się
jed nak, że wła śnie koń czo no prze ma lo wy wa nie ścia ny na ko lor
do dat ko wo chro nią cy w trak cie spa wa nia.

Za kła dy che micz ne mia ły cha rak ter stra te gicz ny, zwłasz -
cza gdy wpro wa dzo no stan wo jen ny. Czy utrud nia ło to pra -
cę in spek to rom?

Ni gdy nie mia łem żad nych pro ble mów, gdy sze dłem na kon -
tro lę. Pa mię tam, jak po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go wy stą -
pi łem o spe cjal ną prze pust kę upraw nia ją cą mnie do prze miesz -
cza nia się pod czas go dzi ny mi li cyj nej i otrzy ma łem ją. Pro ble -

mów nie stwa rza li nam rów nież pra co daw cy. Wręcz prze ciw nie.
Zda rzy ło się kie dyś, że je den z dy rek to rów sam po pro sił mnie,

by wspól nie prze pro wa dzić noc ną kon tro lę w za kła dzie, któ rym
kie ro wał. Cho dzi ło o to, by spraw dzić, czy pra cow ni cy nie śpią,
za miast pra co wać. Na te ren za kła du we szli śmy przez dziu rę
w pło cie, aby prze jazd przez bra mę nie uprze dził za ło gi. Gdy
we szli śmy do pierw szej z hal, zo ba czy li śmy bry ga dzi stę, któ ry
sie dział przed ma szy ną, nie re agu jąc na na szą obec ność. Do dziś
nie wiem, czy spał, czy czu wał. W któ rymś mo men cie spo koj nie
oświad czył, że ca ły czas nas wi dział i cze kał na na szą re ak cję.

A jak sze re go wi pra cow ni cy re ago wa li na kon tro le in -
spek cji pra cy? Czę sto skar ży li się na pra co daw ców?

Wi zy ta in spek to rów za wsze wy wo ły wa ła pa ni kę w za kła dzie.
Przy po mi nam so bie za baw ną hi sto rię z mo jej ma cie rzy stej fir -
my, Pol skich Od czyn ni ków Che micz nych. Przed wi zy tą in spek -
to ra pra cy za rzą dzo no tam ge ne ral ne po rząd ki, a pra cow ni cy
w mo men cie je go przy jaz du mie li się po cho wać. Gdy in spek tor
przy je chał na kon tro lę i wszedł na ha lę, pod biegł do nie go pra -
cow nik, któ ry so li dar nie ostrzegł go, by szyb ko się ukrył przed in -
spek to rem pra cy. Je śli cho dzi o licz bę skarg pra cow ni czych w la -
tach 70. czy 80., w sto sun ku do dziś zgła sza nych do in spek cji, to
by ły na praw dę spo ra dycz ne sy tu acje. 

Jak pra co daw cy od no si li się wte dy do in spek to rów pra cy? 
Ze znacz nie więk szym re spek tem niż te raz. In spek tor pra cy

to był ktoś, fa cho wiec i eks pert. Roz ma wia jąc z pra co daw cą, do -
kład nie wie dział, o czym mó wi i dla cze go. To by ły rze czo we roz -
mo wy opar te na ar gu men tach, dla te go spo ra dycz nie do cho -
dzi ło do pod wa ża nia in spek tor skich de cy zji. Dziś róż nie z tym
by wa. Cza sa mi mam wra że nie, że nie któ rzy in spek to rzy pra cy
nie za wsze wie dzą, co chcą prze ka zać pra co daw com. To z pew -
no ścią nie wpły wa na pre stiż urzę du. Wy da je mi się, że jesz -
cze 20 czy 30 lat te mu in spek cja pra cy by ła sku tecz niej sza, gdy
na le ża ło np. za mknąć za kład. Pa mię tam, jak do pro wa dzi łem
do te go Kok sow nię Con cor dia w Za brzu, któ ra prze ra bia ła nie
wę giel, a pak kok so wy, czy li coś w ro dza ju smo ły. Lu dzie pra co -
wa li tam w tra gicz nych wa run kach, prze kro cze nie środ ka ra ko -
twór cze go, ben zo al fa pi re nu, na sta no wi skach pra cy wy no si ło
do kład nie 3333 ra zy. Na wet ne go cja cje ów cze sne go mi ni stra,
któ ry spe cjal nie przy je chał do in spek cji pra cy, nie wpły nę ły
na de cy zję o za mknię ciu kok sow ni. Dziś nie mo że być mo wy
o ta kich za kła dach. Ma ją na to wpływ nie tyl ko no wo cze sne
tech no lo gie, co raz więk sza świa do mość za gro żeń i ko niecz ność
prze ciw dzia ła nia im, ale tak że zwy czaj na, sys te ma tycz na pra ca
in spek to rów.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Od dzie ciń stwa, któ re spę dził w Biel sku -Bia łej, Krzysz tof
Gro niew ski jest zwią za ny z gó ra mi. Wra ca do nich, ile kroć
tyl ko mo że. W ostat ni dłu gi week end ma jo wy był wraz
z ro dzi ną w Kar ko no szach.

Na szpi ko wa ny wie dzą i prze pi sa mi z in spek tor skie go kur su,
gdzie wpa ja no nam, jak po win ny funk cjo no wać za kła dy, do -
sze dłem do wnio sku, że wszyst kie te, z któ ry mi do tych czas
mia łem do czy nie nia, na le ża ło by po pro stu po za my kać.

Na 95-lecie inspekcji pracy
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Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 30 stycz nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy – Pra wo o ustro ju są dów po wszech -
nych // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 427.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 11 mar ca 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy – Ko deks wy kro czeń // Dzien nik
Ustaw 2013, poz. 482.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 28 mar ca 2013 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy urzą dze niach
ener ge tycz nych // Dzien nik Ustaw 2013,
poz. 492.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi z dnia 25 mar ca 2013 r. zmie nia ją -
ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
bu dow le rol ni cze i ich usy tu owa nie // Dzien -
nik Ustaw 2013, poz. 472.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo -
ści z dnia 10 kwiet nia 2013 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie do dat ków, wy -
na gro dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro we
i go dzi ny do raź nych za stępstw oraz in nych
świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy
dla na uczy cie li za trud nio nych w za kła dach
po praw czych, schro ni skach dla nie let nich,
ro dzin nych ośrod kach dia gno stycz no -kon -
sul ta cyj nych oraz szko łach przy za kła dach
kar nych i aresz tach śled czych // Dzien nik
Ustaw 2013, poz. 484.

Usta wa z dnia 8 mar ca 2013 r. o środ -
kach ochro ny ro ślin // Dzien nik Ustaw 2013,
poz. 455.

Usta wa z dnia 22 mar ca 2013 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks po stę po wa nia kar ne -
go // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 480.

NORMY

PN-EN 420+A1:2012 Rę ka wi ce ochron -
ne. Wy ma ga nia ogól ne i me to dy ba dań. – Za -
stę pu je PN-EN 420+A1:2010; za twier dzo -
na przez Pre ze sa PKN dnia 25 lip ca 2012 r.
Okre ślo no wy ma ga nia ogól ne do ty czą ce
pro jek to wa nia i wy ko na nia rę ka wic, od por -
no ści ma te ria łów na prze ni ka nie wo dy, kom -

for tu użyt ko wa nia i sku tecz no ści, zna ko wa -
nia i in for ma cji do star cza nych przez pro du -
cen ta. W nor mie po da no też pro ce du ry ba -
dań rę ka wic ochron nych.

PN-EN 12254:2011 Ekra ny dla la se ro -
wych sta no wisk ro bo czych. Wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa i ba da nia. – Za stę pu je PN-
EN 12254:2010; za twier dzo na przez Pre ze -
sa PKN dnia 16 li sto pa da 2011 r. Okre ślo no
wy ma ga nia do ty czą ce osłon pa syw nych
(ekra nów) słu żą cych do ochro ny użyt kow -
ni ka przed:nie za mie rzo ną eks po zy cją na bez -
po śred nie i/lub roz pro szo ne pro mie nio wa -
nie la se ro we, ogra ni czo ną cza so wo eks po -
zy cją na pro mie nio wa nie la se ro we, usta lo -
ną w opar ciu o wy ma ga nia funk cjo nal ne
okre ślo ne za sa da mi oce ny ry zy ka. 

PN-EN 12254:2011/AC:2012 Ekra ny dla
la se ro wych sta no wisk ro bo czych. Wy ma ga -
nia bez pie czeń stwa i ba da nia. – Za twier -
dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 8 czerw -
ca 2012 r. Po praw ka do ty czy zmia ny tre ści
trze cie go aka pi tu w B. 1.

PN-EN ISO 11200:2011 Aku sty ka. Ha łas
emi to wa ny przez ma szy ny i urzą dze nia. Wy -
tycz ne sto so wa nia pod sta wo wych norm do -
ty czą cych wy zna cza nia po zio mów ci śnie nia
aku stycz ne go emi sji na sta no wi sku pra cy
i w in nych okre ślo nych miej scach. – Za stę -
pu je PN-EN ISO 11200:2010; za twier dzo -
na przez Pre ze sa PKN dnia 7 li sto pa da 2011
r. Nor ma za wie ra stresz cze nia pod sta wo wych
mię dzy na ro do wych norm do ty czą cych wy -
zna cza nia po zio mów ci śnie nia aku stycz ne -
go emi sji wszyst kich ty pów ma szyn i urzą -
dzeń na sta no wi skach pra cy i w in nych okre -
ślo nych miej scach. Po da no rów nież wy tycz -
ne do ty czą ce pro ce su wy bo ru od po wied niej
nor my dla okre ślo ne go ty pu ma szy ny. 

PN-EN ISO 11201:2012 Aku sty ka. Ha łas
emi to wa ny przez ma szy ny i urzą dze nia. Wy -
zna cza nie po zio mów ci śnie nia aku stycz ne -
go emi sji na sta no wi sku pra cy i w in nych
okre ślo nych miej scach w wa run kach zbli żo -
nych do po la swo bod ne go nad płasz czy zną
od bi ja ją cą dźwięk z po mi jal ny mi po praw ka -
mi śro do wi sko wy mi. – Za stę pu je PN-EN
ISO 11201:2010; za twier dzo na przez Pre ze sa
PKN dnia 13 kwiet nia 2012 r. Okre ślo no me -
to dę wy zna cza nia po zio mów ci śnie nia aku -
stycz ne go emi sji ma szyn i urzą dzeń na sta -
no wi sku pra cy i w in nych okre ślo nych miej -
scach w po bli żu ma szy ny, w wa run kach zbli -
żo nych do po la swo bod ne go nad płasz czy -
zną od bi ja ją cą dźwięk. Sta no wi sko pra cy zaj -
mo wa ne przez ope ra to ra mo że być zlo ka li -
zo wa ne w po miesz cze niu, w któ rym pra cu je
ba da ne źró dło, w ka bi nie sta no wią cej in te -
gral ną część ba da ne go źró dła lub w obu do -
wie zdal ne go ste ro wa nia ba da ne go źró dła.
Jed no lub wię cej okre ślo nych miejsc mo że
być zlo ka li zo wa ne w po bli żu sta no wi ska pra -
cy lub w po bli żu nad zo ro wa nej lub nie na -
dzo ro wa nej ma szy ny. 

PN-EN ISO 11202:2012 Aku sty ka. Ha łas
emi to wa ny przez ma szy ny i urzą dze nia. Wy -
zna cza nie po zio mów ci śnie nia aku stycz ne -
go emi sji na sta no wi sku pra cy i w in nych
okre ślo nych miej scach z za sto so wa niem
przy bli żo nych po pra wek śro do wi sko -
wych. – Za stę pu je PN-EN ISO 11202:2010;
za twier dzo na przez Pre ze sa PKN dnia 25
czerw ca 2012 r. Okre ślo no me to dę wy zna -
cza nia po zio mów ci śnie nia aku stycz ne go
emi sji ma szyn i urzą dzeń na sta no wi sku
pra cy i w in nych okre ślo nych miej scach
w po bli żu ma szy ny, w wa run kach in si tu.
Sta no wi sko pra cy zaj mo wa ne przez ope ra -
to ra mo że być zlo ka li zo wa ne w otwar tej
prze strze ni, w po miesz cze niu, w któ rym pra -
cu je ba da ne źró dło, w ka bi nie sta no wią cej
in te gral ną część ba da ne go źró dła lub w obu -
do wie zdal ne go ste ro wa nia ba da ne go źró -
dła. Jed no lub wię cej okre ślo nych miejsc
mo że być zlo ka li zo wa ne w po bli żu sta no -
wi ska pra cy lub w po bli żu nad zo ro wa nej
lub nie na dzo ro wa nej ma szy ny.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Bez pie czeń stwo w eks plo ata cji sta cji pa -
liw – cz. 1 / Jo lan ta Ignac -No wic ka // „Pro -
mo tor BHP” 2013, nr 3, s. 32, 34-35. Omó -
wio no za gro że nia po ża ro we wy stę pu ją ce
pod czas prac nie bez piecz nych na sta cjach
pa liw płyn nych i w ich oto cze niu oraz przed -
sta wio no za sa dy po stę po wa nia przed roz -
po czę ciem, w trak cie i po za koń cze niu prac
po ża ro wo nie bez piecz nych.

Oce na na ra że nia za wo do we go spa wa -
czy na pro mie nio wa nie nad fio le to we i„świa -
tło nie bie skie” pod czas spa wa nia me to dą
TIG i MMA na pod sta wie wy ni ków po mia -
rów na sta no wi skach pra cy / Agniesz ka Wol -
ska // „Me dy cy na Pra cy” 2013, nr 1, s. 69-82.
Za pre zen to wa no wy ni ki ba dań do ty czą cych
po zio mu pro mie nio wa nia nad fio le to we go
i „świa tła nie bie skie go” oraz po ten cjal ne go
na ra że nia za wo do we go spa wa czy na to pro -
mie nio wa nie. Ba da nia wy ko ny wa ne by ły
na 13 sta no wi skach pra cy w przed się bior -
stwach zaj mu ją cych się głów nie pro duk cją
wy ro bów z me ta li oraz pro duk cją ma szyn
i urzą dzeń.

Wiek i staż za wo do wy pra cow ni ków
ochro ny zdro wia z za wo do wym wi ru so wym
za pa le niem wą tro by ty pu B i C / Ja cek Par -
szu to [i in.] // „Me dy cy na Pra cy” 2013, nr 1,
s. 19-28. Omó wio no pro ble ma ty kę za cho -
ro wań na wi ru so we za pa le nie wą tro by ty -
pu B i C (w la tach 1999-2009) wśród pra -
cow ni ków ochro ny zdro wia w wo je wódz -
twie po mor skim. Szcze gól ną uwa gę zwró -
co no na wiek i dłu gość sta żu za wo do we go
pra cow ni ków z po twier dzo nym za wo do -
wym za ka że niem wi ru sa mi HBV i HCV.

Opracowanie: Danuta Szot

Biblioteka
Ko lej nym czyn ni kiem by ło prze by wa nie

ope ra to ra w za się gu pra cy wy się gni ka. W pol -
sko ję zycz nej in struk cji ob słu gi grusz ko pom -
py nie po da no in for ma cji o sta no wi sku lub
sta no wi skach ro bo czych, któ re mo że zaj mo -
wać ope ra tor ma szy ny; okre ślo no je dy nie, że
miej scem bez piecz nym jest to po za za się giem
pra cy ra mie nia. Pod czas kon tro li in spek tor
usta lił, że po szko do wa ny prze by wał w za się -
gu pra cy ra mie nia wy się gni ka. Z ukła du wy -
się gni ka le żą ce go na grun cie (po wy pad ku)
wy ni ka, że po szko do wa ny nie stał bez po śred -
nio pod roz ło żo nym w mak sy mal nym po ło że -
niu ra mie niem wy się gni ka, a w od le gło ści
ok. 1-1,5 m od rzu tu pio no we go ra mie nia.
W mo men cie ze rwa nia się wy się gni ka spadł
on na grunt w kie run ku po szko do wa ne go.
Po upad ku ko niec wy się gni ka znaj do wał się
w od le gło ści ok. 3 m od rzu tu pio no we go wy -
się gni ka przed pęk nię ciem ko lum ny. Z te go
wy ni ka, że wy się gnik po pęk nię ciu ko lum ny
opa dał na grunt sko śnie i na stą pi ło je go prze -
miesz cze nie w po zio mie.

In spek tor pra cy do ko nał kon tro li
wy ro bu w za kre sie speł nie nia wy ma -
gań za sad ni czych. Jak oce nił, grusz -
ko pom pa do po da wa nia mie szan ki
be to no wej mar ki CIFA mo del MK 28L
wy ma gań tych nie speł nia, w szcze -
gól no ści:

● użyt kow ni ko wi zo sta ła do star czo na je -
dy nie skró co na in struk cja ob słu gi w ję zy ku
pol skim oraz peł na in struk cja tyl ko w ję zy ku
wło skim,

● in struk cja wy rów ny wa nia ro lek i pro -
wad nic grusz ki do star czo na użyt kow ni ko wi
by ła tyl ko w ję zy ku an giel skim,

● in struk cja ob słu gi pi lo ta zdal ne go ste -
ro wa nia zo sta ła do star czo na je dy nie w ję zy -
ku wło skim.

Skró co na in struk cja ob słu gi w ję zy ku pol -
skim nie za wie ra ła m.in.: in for ma cji do ty czą -
cych ha ła su emi to wa ne go przez ma szy nę;
okre śle nia sta no wi ska lub sta no wisk ro bo -
czych, któ re mo że zaj mo wać ope ra tor ma -
szy ny; in for ma cji o ko niecz no ści za pi sy wa -
nia w książ ce ma szy ny wszyst kich wy ni ków
ba dań i te stów; czę sto tli wo ści prze pro wa -
dza nia ba dań okre so wych pom py wraz z wy -
się gni kiem; in for ma cji do ty czą cej czę sto tli -
wo ści wy ko ny wa nia prze glą dów struk tu ral -
nych, ma ją cych na ce lu wy kry cie wad we -
wnętrz nych ma te ria łów, z ja kich wy ko na na
jest kon struk cja wy się gni ka i wy się gnik oraz
in nych pod ze spo łów grusz ko pom py.

Pro du cent nie do star czył książ ki ma szy ny
(książ ki ser wi so wej) w ję zy ku pol skim, w któ -
rej użyt kow nik po wi nien za pi sy wać wszyst -
kie wy ni ki ba dań i te stów.

W de kla ra cji zgod no ści mo del grusz ko -
pom py okre ślo no ja ko MK 28.4Z -115 RHS,
na to miast na ta blicz ce zna mio no wej ma szy -
ny mo del okre ślo no ja ko MK 28L 4Z/115 RH.

In spek tor pra cy stwier dził, że wy żej wy -
mie nio ne nie pra wi dło wo ści, zwłasz cza w za -
kre sie okre śle nia czę sto tli wo ści prze pro wa -
dza nia ba dań okre so wych pom py wraz z wy -
się gni kiem, moż na za li czyć do przy czyn za -
ist nia łe go wy pad ku przy pra cy.

Po szko do wa ny nie uży wał pod czas pra cy
heł mu ochron ne go, któ ry le żał w ka bi nie
grusz ko pom py. Zda niem in spek to ra pra cy
wło że nie przez po szko do wa ne go heł mu pod -
czas pra cy nie uchro ni ło by go jed nak od skut -
ków ude rze nia przez wy się gnik o dość du żej
ma sie.

z do ku men ta cji OIP Bia ły stok

Śmier tel ny brak in for ma cji

In spek tor pra cy stwier -
dził, że nie pra wi dło wo ści
w za kre sie okre śle nia czę -
sto tli wo ści prze pro wa dza -
nia ba dań okre so wych
pom py wraz z wy się gni -
kiem moż na za li czyć
do przy czyn za ist nia łe go
wy pad ku przy pra cy.

Dokończenie ze strony 48.

Wi docz na jest struk tu ra miej -
sca, w któ rym na stą pi ło pęk -
nię cie ko lum ny wy się gni ka. 



Ope ra tor grusz ko pom py mar ki CIFA, za -
mon to wa nej na pod wo ziu MAN, wy je chał z sie -
dzi by za kła du, aby prze trans por to wać be ton to -
wa ro wy (tj. be ton w sta nie cie kłym) na plac bu -
do wy w Su wał kach. Po przy by ciu na miej sce
i usta wie niu sa mo cho du oraz roz ło że niu wy się -
gni ka pom py przy szły po szko do wa ny przy -
stą pił do wy le wa nia fun da men tu ogro dze nia.
Przy tym za da niu po ma gał pra cow nik in nej fir -
my, któ ry kie ro wał ela stycz ną koń ców ką wy się -
gni ka pom py w ce lu umiesz cze nia be to nu
w sza lun ku fun da men tu ogro dze nia.

Po szko do wa ny włą czył pom pę po da ją cą,
a pra cow nik wspo ma ga ją cy, kie ru jąc ela stycz -
ną koń ców ką wy się gni ka, na peł nił mie szan ką
be to no wą sza lu nek na dłu go ści ok. 5 m. Wy -
się gnik był wów czas mak sy mal nie roz ło żo ny.
Pod czas gdy prze wód ela stycz ny wi siał swo -
bod nie nad sza lun kiem, po szko do wa ny,
przy po mo cy pi lo ta zdal ne go ste ro wa nia, włą -
czył skra ca nie wy się gni ka. Wów czas na stą pi -
ło pęk nię cie ko lum ny, na któ rej za mo co wa ny
był wy się gnik. Opa da ją ce w dół ra mię wy się -
gni ka ude rzy ło sto ją ce go ope ra to ra w gło wę,
po wo du jąc śmier tel ne ob ra że nia gło wy. Po -
szko do wa ny w chwi li wy pad ku nie uży wał heł -
mu ochron ne go.

Z in for ma cji ze bra nych przez ze spół po wy -
pad ko wy wy ni ka, że do ta kiej sa mej awa rii te -
go mo de lu grusz ko pom py do szło osiem mie -
się cy wcze śniej w miej sco wo ści Ry ki. Ze rwa nie
wy się gni ka do po da wa nia mie szan ki be to no -

wej na stą pi ło rów nież pod czas je go mak sy mal -
ne go roz ło że nia w po zio mie. Do pęk nię cia ko -
lum ny, na któ rej za mon to wa ny jest wy się -
gnik, do szło do kład nie w tym sa mym miej scu,
tj. bez po śred nio pod koł nie rzem ze śru ba mi
mo cu ją cy mi wy się gnik do ko lum ny. 

Jak oce nił ba da ją cy wy pa dek in spek tor
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto -
ku, głów ną przy czy ną nie szczę śli we go zda rze -
nia by ła wa da ma te ria ło wa lub kon struk cyj na
ko lum ny wy się gni ka. Pęk nię cie na stą pi ło
pod koł nie rzem, na któ rym za mon to wa ny był
wy się gnik (bez po śred nio pod spa wem łą czą -
cym bla chę, z któ rej wy ko na na jest ko lum na
wy się gni ka z koł nie rzem). Miej sce to jest czę -
ścio wo za sło nię te przez śru by mo cu ją ce, przez
co zdia gno zo wa nie ewen tu al nych uszko dzeń
mo gło być trud ne, a ewen tu al ne uszko dze nia
nie wi docz ne. Rdza na kra wę dzi pęk nię cia ko -
lum ny wska zu je na to, że do uszko dze nia do -
szło już wcze śniej, a pom pa z czę ścio wo pęk -
nię tą ko lum ną wy się gni ka by ła eks plo ato wa -
na aż do mo men tu cał ko wi te go jej zła ma nia.

Wy pad ku moż na by ło unik nąć. W trak cie
kon tro li uzy ska no bo wiem kse ro ko pię pi sma
skie ro wa ne go przez pro du cen ta pom py do be -
to nu CIFA do użyt kow ni ków za ku pio nych pomp
(mo del MK 28L) do po da wa nia mie szan ki be to -
no wej wraz z grusz ką, za mon to wa nych na pod -
wo ziu sa mo cho do wym. Pi smo to wy sła ne by -
ło bez po śred nio od pro du cen ta CIFA z Włoch
do użyt kow ni ków pomp, m.in. do fir my w miej -
sco wo ści Za krze wo. Pro du cent zwra ca się w nim
o„umoż li wie nie prze pro wa dza nia kon tro li struk -
tu ry be to no mie szar ki z pom pą MK 28L”. W pi -
śmie pro du cent in for mo wał o moż li wo ści wy -
stą pie nia pro ble mów ze struk tu rą wie życz ki be -
to no mie szar ki i pro sił o skon tak to wa nie się
z je go de ale rem, któ ry skie ru je użyt kow ni ka
do punk tu ob słu gi, gdzie zo sta nie usta lo ny
do god ny ter min spo tka nia w ce lu prze pro wa -
dze nia kon tro li. In spek tor pra cy usta lił, że użyt -
kow nik grusz ko pom py MK 28L, któ ra ule gła
awa rii, ta kie go pi sma nie otrzy mał.

Zda niem in spek to ra prze pro wa dza ją ce go
kon tro lę po wy pad ko wą, fakt, że użyt kow nik
urzą dze nia nie zo stał po in for mo wa ny przez
pro du cen ta o wspo mnia nej „moż li wo ści wy stą -
pie nia pro ble mów ze struk tu rą wie życz ki be -
to no mie szar ki”, jest jed ną z przy czyn te go
wy pad ku przy pra cy.

Śmier tel ny brak in for ma cji

Tra gicz ny wy pa dek
przy wy le wa niu be to nu
na bu do wie w Su wał -
kach ba dał in spek tor
OIP w Bia łym sto ku. Ope -
ra tor grusz ko pom py do -
znał śmier tel nych
ura zów gło wy w wy ni ku
ude rze nia odła ma nym
ra mie niem wy się gni ka
do po da wa nia be to nu.
Jak wy ka za ła kon tro la,
urzą dze nie mia ło wa dę,
o któ rej do brze wie dział
pro du cent.

Dokończenie na stronie 46.


