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Śmiertelny brak informacji
Inspektor pracy stwierdził, że nieprawidłowości w zakresie określenia
częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pompy wraz z wysięgnikiem można zaliczyć
do przyczyn zaistniałego wypadku.

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami
Polska inspekcja pracy liczy sobie 94 lata; ale czy
na pewno tyle? Przedstawiamy artykuł, który pozwala
spojrzeć na historię naszego urzędu w nieco odmienny
sposób. Autorem jest Tomasz Kozłowski, nasz kolega – inspektor pracy, który zbadał wiele archiwów i zechciał podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie.
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Wyniki kontroli legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów o czasie pracy
i wypłacania wynagrodzenia za pracę były tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 maja br. w siedzibie Sejmu. W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny
inspektor pracy i Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru, ze
współpracownikami.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek
głównego inspektora pracy dotyczący powołania pełniących
obowiązki okręgowych inspektorów pracy na stanowiska okręgowych inspektorów pracy: Stanisławy Ziółkowskiej w Poznaniu, Małgorzaty Porażyńskiej w Bydgoszczy i Włodzimierza Biadunia w Lublinie.
Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat kontroli legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia cudzoziemców
w ostatnich trzech latach przedstawił Jarosław Leśniewski,
dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym
Inspektoracie Pracy. W tym okresie inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie ponad 72 tys. kontroli. Zweryfikowali legalność zatrudnienia ponad 564,5 tys. osób. Różnego rodzaju
nieprawidłowości stwierdzili w co drugim kontrolowanym
podmiocie.
Najbardziej szkodliwe z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych formy nielegalnego zatrudnienia, tj. zatrudnienie
bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, stwierdzono w ponad 15% kontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości te dotyczyły ogółem 33 tys. obywateli polskich. Przypadki nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej stwierdzano najczęściej w sekcjach gospodarki: transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne. Do znaczących efektów kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich, przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010–2012, należy wyeliminowanie przez pracodawców różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących 357,1 tys. pracujących, wpłacenie zaległych
składek na ubezpieczenie społeczne za 19,5 tys. pracowników
na łączną kwotę 16,3 mln zł i na Fundusz Pracy za 104,3 tys. pracowników na łączną kwotę 12,5 mln zł.
Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, przekazała informację nt. wyników
działalności inspekcji w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz o wypłacie wynagrodzenia za pracę. W 2012 r. in-

spektorzy pracy przeprowadzili 1496 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach różnych branż oraz 131 kontroli w podmiotach prowadzących działalność w sektorze bankowym. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło obowiązku określenia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu
systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy. Częściej
niż w innych branżach uchybienia przy rozliczaniu pracy w godzinach nadliczbowych stwierdzano w sektorze bankowym.
Co trzeci kontrolowany pracodawca nie rekompensował pracy
w godzinach nadliczbowych zgodnie z przepisami – czasem
wolnym lub wynagrodzeniem powiększonym o odpowiedni
dodatek. Uwagę jednak zwraca znikoma liczba przypadków
niewypłacenia wynagrodzenia w skontrolowanych placówkach
bankowych (u pracodawców należących do sektora bankowego nieprawidłowość tę stwierdzono jedynie w odniesieniu
do 0,2% pracowników, w porównaniu z 20% pracowników
skontrolowanych w tym zakresie u pracodawców spoza sektora bankowego).
Inspektorzy pracy przeprowadzili 680 kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy w budownictwie, które objęły 673 pracodawców. Najwięcej uchybień dotyczyło prowadzenia ewidencji czasu pracy, niewłaściwego określenia
w źródłach prawa wewnątrzzakładowego systemów i rozkładów czasu pracy oraz długości okresów rozliczeniowych. Są to
uchybienia formalne, mają one jednak znaczący wpływ na realizację funkcji ochronnej przepisów o czasie pracy oraz na naliczanie i wypłatę należnych pracownikom świadczeń, pracy
w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia
pracy (na ogół w sobotę), niezrekompensowanej przez pracodawcę innym dniem wolnym od pracy.
Kompleksowe kontrole przestrzegania przepisów prawa
pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy u 721 pracodawców działających w branży budowlanej wykazały, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
niewypłacenia lub nieterminowej wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, podobnie jak podczas kontroli przeprowadzonych w zakładach różnych branż.

Okładka:
fot. T. Abramczyk
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Mobilna Europa

Wiadomości
nie tylko z kraju
Konkurs dla uczniów rzemiosła
Przedstawicielka Izby Rzemieślniczej w Lublinie zwyciężyła w tegorocznym konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. To już trzynasta edycja imprezy organizowanej tradycyjnie przez Związek Rzemiosła Polskiego i Państwową Inspekcję Pracy. Uczestniczyło w niej 48 osób
z całego kraju. Finał konkursu odbył się 15 maja br. w siedzibie ZRP. Uczestnicy finału, zgłoszeni przez izby rzemieślnicze z całego kraju, odpowiadali na pisemne pytania testowe z zakresu: prawnej ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Naj-

Zagrożenia w rolnictwie
W Erding k/Monachium w Niemczech odbyło się
od 28 kwietnia do 1 maja br. 37. seminarium zorganizowane przez Międzynarodową Sekcję ISSA
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Socjalnego) ds. Prewencji w Rolnictwie.
Obecną prezydencję sprawuje Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, która wspólnie z niemieckim odpowiednikiem przygotowała tegoroczne seminarium pod nazwą „Zapobieganie ryzykom zawodowym w rolnictwie”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Jakub Chojnicki,
kierownik Sekcji Prewencji w GIP oraz Katarzyna
Mietelska, koordynator działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie z Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Spotkanie umożliwiło wymianę
doświadczeń ekspertom i specjalistom, którzy
na co dzień zajmują się zagadnieniem zapobiegania wypadkom przy pracy i zagrożeniom zawodowym w rolnictwie. Przedstawiono wyniki
najnowszych badań i analiz dotyczących bezpieczeństwa w pracy rolniczej, dyskutowano także
nad kierunkami działań prewencyjnych w Europie i krajach rozwijających się.

większą wiedzą wykazała się Magdalena Drozd, przyszła fryzjerka z Zamościa. Kolejne dwa miejsca zajęli: Monika Głyżewska, również przyszła fryzjerka, reprezentantka Bydgoszczy oraz uczący się zawodu elektryka Piotr Popiołek z Opola. Wyłoniono także zwycięzców w rywalizacji drużynowej. Tutaj najlepsza okazała się drużyna z Opola, wyprzedzając przedstawicieli Słupska, Lublina i Wrocławia. Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, gratulując laureatom osiągniętego sukcesu, podkreśliła zaangażowanie zakładów rzemieślniczych w proces rzetelnego przygotowania do bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonywania pracy przez osoby podejmujące naukę zawodu.

Majówki z SIP-ami
Maj bieżącego roku był miesiącem szczególnie aktywnej współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi ze społeczną inspekcją pracy. W trakcie czterech szkoleń, zorganizowanych w siedzibie OIP w Łodzi, na Politechnice Łódzkiej i w kopalni węgla w Bełchatowie przez doradcę Pawła Szymańskiego, a prowadzonych przez inspektorów pracy OIP w Łodzi: Dariusza Borowieckiego,
Jerzego Zielińskiego, Marka Kuźmińskiego, Kamila Kałużnego, 222 społecznych inspektorów pracy z terenu województwa
łódzkiego wzbogaciło swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp, potrzebną do właściwego wykonywania zadań. Po części szkoleniowej odbywały się również długie dyskusje, w trakcie których prelegenci udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe PIP.
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„Mobilna Europa – udział i integracja obywateli
Unii Europejskiej” to temat konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii, która odbyła się 7 i 8 maja br. w Wiedniu. Była to kontynuacja seminarium pn. „Swobodne przemieszczanie się i udział obywateli
Unii Europejskiej szansą dla wszystkich”, zorganizowanego w Rotterdamie we wrześniu 2012 r.
W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy w konferencji wiedeńskiej uczestniczył Jarosław Cichoń
z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Celem obydwu przedsięwzięć było stworzenie platformy do dyskusji, w jaki sposób zmaksymalizować korzyści płynące ze swobodnego przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej. Konferencja w Wiedniu obejmowała również praktyczne aspekty tej problematyki w formie warsztatów tematycznych poświęconych: dobrym praktykom państw członkowskich co do przyjmowania cudzoziemców (dostarczenie odpowiednich
informacji przed przyjazdem, „pakiety powitalne”, kursy językowe itp.), udziału pracodawców
w procesie integracji cudzoziemców oraz uznawania umiejętności i kwalifikacji uzyskanych w innym kraju. Warsztaty były połączone z wizytami
studyjnymi w instytucjach zajmujących się danymi zagadnieniami, tj. odpowiednio: w Urzędzie Miejskim Wiednia, Austriackiej Federalnej
Izbie Gospodarczej oraz w Wiedeńskim Centrum
Konsultacyjnym ds. Uznawania Kwalifikacji.

O nadzorze rynku
W końcu kwietnia br. w Brukseli miało miejsce
spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej
ADCO ds. dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej, w którym uczestniczył przedstawiciel
PIP Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy – specjalista z OIP w Poznaniu. Komisja Europejska
przedstawiła ramowe założenia pakietu dla nadzoru rynku, który ma być wdrożony w 2015 r.
W jednym dokumencie mają być zawarte: zasady nadzoru rynku (także dla produktów, dla których nie ma dyrektyw, z pewnymi wyjątkami, jak
np. żywność), zasady notyfikacji oraz coroczne
sprawozdania do KE o wynikach kontroli nadzoru rynku. Pakiet ten przewiduje możliwość nakładania kar pieniężnych przez inspektorów nadzoru rynku. Powołane zostanie Europejskie Forum Nadzoru Rynku, którego głównym celem
będzie nadzór nad przepływem informacji pomiędzy nadzorami rynku poszczególnych krajów. Nowy pakiet ma również m.in. wprowadzić
regulacje dla baz ISMS i Rapex.
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Komitet Wyższych Inspektorów Pracy
Aplikacje technologii informatycznych, wykorzystywane w działalności kontrolnej
i informacyjnej inspekcji pracy, były tematem konferencji zorganizowanej podczas 64. posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, które odbyło się 21 i 22
maja br. w Dublinie. W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy
pod przewodnictwem Małgorzaty Kwiatkowskiej – zastępcy głównego inspektora pracy. W referatach zaprezentowanych na konferencji zwracały uwagę przykłady
aplikacji usprawniających działalność inspektorów pracy i zmniejszających obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem dokumentacji kontrolnej. Zademonstrowano wiele narzędzi komunikacyjnych inspekcji pracy, wykorzystujących internetowe media społecznościowe. W programie konferencji znalazła się również prezentacja systemu „Navigator”, której dokonał Paweł Matuła, kierownik Sekcji Analiz
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.
Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych inicjatyw i uzgodnieniu nowych działań. Należy
do nich planowana na rok 2014 kampania kontrolna i informacyjna dotycząca potknięć, poślizgnięć i upadków. Koordynująca kampanię na szczeblu unijnym Estonia
przedstawiła jej założenia, wstępny harmonogram działań oraz propozycje narzędzi
służących realizacji zadań kontrolnych i informacyjnych. Jest wśród nich projekt
aplikacji informatycznej, która ma usprawniać wizytacje zakładów pracy.

Wspomnienie
Bogdan Chłopicki, starszy inspektor pracy, urodził się 23 października 1955 r. w Radomiu. W 1981 r. ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 1981-1982 pracował na stanowisku
technologa w Radomskiej Fabryce Wyrobów Metalowych „POLMETAL”. Od roku 1982 do roku 1985 był zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu na stanowisku technologa. Następnie w latach 1985-1986 pracował
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych w Radomiu na stanowisku specjalisty do spraw koordynacji branży
i rozwoju technicznego.
Pracę zawodową w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął 15 października 1986 r., początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, a od
1 stycznia 1999 r., w związku ze zmianą właściwości terytorialnej – w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, w Oddziale w Radomiu.
Bogdan Chłopicki miał dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz bardzo
dobrze opanowany warsztat inspektorski. Był człowiekiem odpowiedzialnym
i z pełnym profesjonalizmem wykonywał czynności kontrolne, dbając przy tym
o pozytywny wizerunek urzędu. Zawsze był wrażliwy na krzywdę ludzką.
Wykonując zadania inspektora pracy, brał udział w kontrolach wielkopowierzchniowych placówek handlowych, miał wpływ na zmiany w podejściu
podmiotów z kapitałem zagranicznym do obowiązków i uprawnień pracowników. Przez wiele lat prowadził też kontrole w służbie zdrowia, w tym w szpitalach, przyczyniając się do poprawy warunków pracy rzeszy pracowników. Dzięki swojej konsekwencji osiągał bardzo dobre rezultaty w pracy.
Starszy inspektor pracy Bogdan Chłopicki chętnie uczestniczył w życiu społecznym okręgu, wpływając na integrację pracowników. Jego pasją były podróże, poznawanie przyrody, technika i informatyka. Na stałe związał się z inspekcją pracy. Po trzydziestu siedmiu latach pracy, wracając z przeprowadzonej kontroli, zginął w wypadku drogowym.
Współpracownicy z OIP w Warszawie
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Znają prawo pracy

Z UDT-em do rolników

W bieżącym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi po raz kolejny włączył się w organizację ogólnopolskiego finału konkursu
„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”, organizowanego
przez Ochotnicze Hufce Pracy, pod patronatem Komendanta Głównego OHP. Była to już dziesiąta edycja konkursu, którego celem jest
podnoszenie jakości i efektywności przygotowania zawodowego

Bezpieczeństwo i higiena podczas prac rolniczych oraz zagrożenia wynikające z użytkowania w gospodarstwach rolnych
urządzeń i maszyn podlegających dozorowi technicznemu
były przedmiotem cyklu szkoleń dla rolników indywidualnych
z terenu województwa lubelskiego. Zorganizował je na przełomie kwietnia i maja br. – wraz z przedstawicielem UDT w Lublinie, w ramach programu informacyjno-promocyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – Tomasz Abramczyk, specjalista w OIP w Lublinie. Rolnicy usłyszeli informacje na temat okoliczności wypadków przy pracach rolniczych i gospodarskich oraz zasad bezpiecznej pracy.
Przedstawiciel UDT mówił o zagrożeniach wynikających z użytkowania urządzeń i maszyn, z których korzystają rolnicy, a podlegających dozorowi technicznemu. Szkolenia przeprowadzono w gminach: Strzyżewice, Puchaczów i Polubicze. Uczestniczyło w nich blisko 80 rolników.

uczestników OHP oraz upowszechnianie wśród młodzieży wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów prawa
pracy. W finale, który odbył się 14 maja br. w Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Dobieszkowie k/Łodzi, rywalizowali uczniowie kształcący się w zawodzie fryzjer oraz reprezentanci komend
wojewódzkich OHP i Centrów Kształcenia i Wychowania z całego
kraju, wyłonieni w eliminacjach przeprowadzonych w poszczególnych województwach. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań dotyczących bhp i prawa
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Najlepszy wynik (48 punktów) uzyskał Dominik Lesiak z Sieradza, reprezentujący Łódzką Wojewódzką Komendę OHP. Drugie
miejsce, z wynikiem 46 punktów, uzyskał Dawid Zgama, reprezentujący Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy, woj. małopolskie, a na trzeciej pozycji, z wynikiem 43 punkty, uplasowała się
Monika Deperas, reprezentująca województwo świętokrzyskie.
W uroczystości podsumowania konkursu wzięli udział m.in. komendant główny OHP Marian Najdychor, okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych
w Łodzi Henryk Stawski.

Na Komisji o prewencji
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, 8 maja br. rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy o wynikach działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie popularyzacji obowiązujących regulacji prawa pracy i kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Informację przedstawiła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Stwierdziła, że zadania służące popularyzacji prawa pracy są realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy od początku jej istnienia. W 2007 roku, gdy
przyjęto nową ustawę o PIP, prewencja uzyskała formę systemową
i stała się konsekwentnie realizowanym procesem, który oparty jest
na analizie dostępnych danych, planowaniu i ocenie osiągniętych
wyników. Do podstawowych form działania inspekcji w tym zakresie należą: szkolenia, publikacje, poradnictwo adresowane do pra-
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Wystarczy jedna procedura
powypadkowa
Dokumentowanie okoliczności i przyczyn
zdarzeń wypadkowych związanych z wykonywaniem pracy jest aktualnie uzależnione
od sposobu świadczenia pracy i charakteru
zdarzenia wypadkowego. Inaczej przebiegać
będzie zatem badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, a inaczej wypadku
w drodze do i z pracy, jeszcze inaczej wypadku w szczególnych okolicznościach.

Na rzecz niepełnosprawnych
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prezes Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba podpisali 7 maja br. w Warszawie deklarację o współpracy i wzajemnej wymianie informacji. Jej
celem jest „podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań kontrolno-nadzorczych”. Deklaracja zakłada koordynację wspólnych działań kontrolnych, inicjowanie
i konsultowanie zmian przepisów w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podejmowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników obu urzędów. Przewiduje
wymianę doświadczeń dotyczących doskonalenia metod
kontroli i informacji o problemach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Strony zadeklarowały też
m.in. wzajemne przekazywanie danych o nieprawidłowościach przy wypłacie wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym przez pracodawców korzystających ze środków finansowych PFRON oraz o braku lub nieterminowości
dokonywania wpłat na Fundusz Pracy.
cowników i pracodawców. Inspekcja pracy opracowuje i wdraża kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne, adresowane do różnych grup odbiorców. Godną uwagi inicjatywą PIP w ostatnich latach było m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”, kontynuowanej w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”.
W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na częste zjawisko unikania przez pracodawców zawierania umów o pracę oraz
nieterminowego wynagradzania za pracę. Posłowie zaproponowali również nowe obszary działań prewencyjnych, którym inspekcja pracy mogłaby poświęcić kolejne kampanie
edukacyjne.
W posiedzeniu uczestniczyli także: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu
Prewencji i Promocji GIP Dariusz Korczak.
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Wypadków ci u nas dostatek
Zróżnicowanie procedur
dokumentowania i zgłaszania wypadków związanych z wykonywaniem pracy wydaje
się już dziś niepotrzebne. Jest anachronizmem
z okresu PRL-u, powodującym tylko dodatkowe
biurokratyczne obciążenie dla pracodawców,
a do tego wywołującym
liczne wątpliwości interpretacyjne.

1

Wypadki przy pracy sensu stricto.
Tzw. wypadki zrównane z wypadkiem
przy pracy.
3
Ustawa z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub
chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach (Dz.U.
Nr 199, poz. 1674, z późn. zm. oraz Dz.U.
z 2009 r. Nr 99, poz. 825).
2
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Ze względu na odmienność przewidzianych przez przepisy procedur należy wyróżnić następujące grupy wypadków, czyli nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, powodujących uraz lub śmierć:
● wypadki, którym uległ pracownik1 – podczas lub w związku z wykonywaniem przez
pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych; podczas lub w związku
z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;
● wy pad ki, któ rym uległ pra cow nik2 – w czasie podróży służbowej; podczas
szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez
działające u pracodawcy organizacje związkowe;
● wypadki, którym uległa inna osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym – podczas wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; podczas odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych; w czasie wykonywania przez
członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną
osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych pracy na rzecz tych

spółdzielni; podczas wykonywania pracy
i współpracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; w czasie wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem i współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych; podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka
została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy; podczas pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych;
● wypadki w szczególnych okolicznościach3 – powstałe przy wykonywaniu prac
zwią za nych ze spi sa mi po wszech ny mi;
przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym
stanowiskiem; przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie; w czasie zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć
na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją
studiów lub nauki; przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż
umowa o pracę; przy pracy wykonywanej
w ramach terapii zajęciowej w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicz nych za kła dach opie ki zdro wot nej;
przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony
przed klęskami żywiołowymi; przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez
organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów
lub referendum; przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza; w trakcie uczest-
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nic twa w cen trum in te gra cji spo łecz nej;
przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac
społecznie użytecznych; przy odbywaniu praktyki absolwenckiej;
● wypadki, które nastąpiły w drodze do lub
z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana4.

Różne procedury

4

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227, ze zmianami z 2011 r. – Dz.U.
Nr 75, poz. 398).
5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227,
poz. 2298).
6
Obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego istnieje niezależnie
od skutków wypadku. Nawet w przypadku bardzo lekkich urazów, takich jak lekkie rozcięcie skóry dłoni (skaleczenie się),
powoduje konieczność sporządzenia protokołu powypadkowego i odnotowania
wypadku w rejestrze wypadków. Stan ten
jest pozbawiony uzasadnienia i przez to
często nierespektowany przez pracodawców. W praktyce (lecz wbrew prawu) dokumentacje powypadkowe sporządzane
są jedynie w sytuacjach, gdy zdarzenie
wypadkowe powoduje czasową niezdolność do pracy; więcej: Dariusz Smoliński,
Rejestrować drobne urazy, „ATEST Ochrona Pracy” 2004, nr 8, s. 16. (http://lex.
pl/czasopisma/aop/urazy. html).
7
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek
w drodze do pracy lub z pracy, sposobu
jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz
terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2015).
8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty
wypadku i terminu jej sporządzenia
(Dz.U. Nr 236, poz. 1992).
9
Ustawa z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub
chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199,
poz. 1674 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2009 r.
Nr 99, poz. 825).
10
Aktualnie kwestię tę rozstrzyga sąd.
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Najbardziej złożony tryb badania okoliczności i przyczyn wypadków odnosi się do pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy oraz wypadkom zrównanym z wypadkami przy pracy. Tryb ten jest określony w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy5. Nakłada on na pracodawców obowiązek powołania zespołu powypadkowego, składającego
się z dwóch osób: przedstawiciela pracodawcy i przedstawiciela pracowników. Zespół ten
sporządza protokół z badania okoliczności
i przyczyn wypadku6, a następnie protokół
zatwierdza pracodawca. Poszkodowanemu
pracownikowi przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do ustaleń zespołu. Procedura
ta jest pozostałością jeszcze z okresu PRL,
gdzie płatnikiem większości świadczeń z tytułu wypadków przy pracy były przedsiębiorstwa państwowe lub uspołecznione. Miała
ona zapewniać społeczną kontrolę nad wypłatą tych świadczeń. W obecnym systemie
prawnym, gdy płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, taka forma sporządzania protokołu stała się archaiczna, tym bardziej że praktyka pokazuje, iż ZUS nie respektuje ustaleń dokonanych przez zakładowy
zespół powypadkowy i dokonuje samodzielnej kwalifikacji wypadków, uznając lub nie
zdarzenie za wypadek – czasem odmiennie
niż to zrobił zespół powypadkowy. Także sądy wielokrotnie wskazywały, że ZUS nie jest
związany ustaleniami zespołu powypadkowego i może samodzielnie dokonać oceny
zdarzenia wypadkowego. W tych okolicznościach wątpliwa wydaje się potrzeba utrzymywania rozbudowanej formy badania wypadków przy pracy przez dwuosobowe zespoły powypadkowe. Doświadczenie wskazuje, że protokoły powypadkowe i tak są sporządzane przez służbę bhp działającą z ramienia pracodawcy, a uczestnictwo przedstawiciela pracowników jest zazwyczaj tylko
formalne.
Odmienna procedura obowiązuje w przypadku badania okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz wypadku w trak-

cie ubezpieczenia wypadkowego osoby niebędącej pracownikiem. W tych przypadkach
nie obowiązują oparte na Kodeksie Pracy zasady sporządzana protokołu powypadkowego. Ustalenia dokonywane są jednoosobowo, a zamiast protokołu sporządzana jest karta wypadku. Karty wypadków służą zgromadzeniu podstawowych informacji o wypadku i o poszkodowanym w celu przekazania
ich do ubezpieczyciela. Znajdujemy tu jednak dwa rodzaje kart: karty zgłoszenia wypadku w drodze do pracy lub z pracy7 oraz
karty zgłoszenia wypadku w trakcie ubezpieczenia społecznego osoby niebędącej pracownikiem8.
Jeszcze inna procedura obowiązuje w przypadku zdarzeń wypadkowych powstałych
w szczególnych okolicznościach. Ustawodawca nie określił tu formy dokumentu, jaki należy złożyć w celu uzyskania świadczeń z ZUS.
Ustawa9 wskazuje jedynie na konieczność
prze ka za nia do ku men ta cji wypad ku. Powszechnie przyjęto, że należy do niej: oświadczenie poszkodowanego o okolicznościach
i przyczynach wypadku; informacja od świadka lub świadków wypadku; dokumentacja lekarska opisująca doznane obrażenia i przebieg le cze nia oraz usta le nia uszczerb ku
na zdrowiu; dowody umożliwiające dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie
rodzaju i skutku wypadku; dowody dotyczące wypadku, zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały takie zostały zebrane i mogą być udostępnione.

Zbyt wiele dokumentów
Zróżnicowanie procedur dokumentowania i zgłaszania wypadków związanych z wykonywaniem pracy wydaje się nieuzasadnione. Mamy oto nadmiernie rozbudowany system prawny, biurokratyczne obciążenia i liczne wątpliwości interpretacyjne. Znamienną
może tu być sytuacja, gdzie jeden z pracodawców „na wszelki wypadek” sporządził dla
jednego zdarzenia wypadkowego zarówno
protokół powypadkowy, jak i kartę wypadku, gdyż nikt nie umiał mu udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jaki dokument powinien zostać sporządzony10.
Brak uzasadnienia dla tak zróżnicowanych
form dokumentowania zdarzeń wypadkowych wynika także z faktu, że wypłacającym
świadczenia we wszystkich przypadkach jest
ta sama instytucja, czyli ZUS. Wydaje się więc,
że wszystkie wypadki powinny posiadać taką samą procedurę dokumentowania zdarzenia i zgłaszania go do ubezpieczyciela.
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Dokumentem tym powinna być zawsze karta wypadku sporządzana przez płatnika składek. Zasadą powinno być także, że zgłoszenia wypadku może dokonać także sam poszkodowany bezpośrednio do ubezpieczyciela (ZUS), o ile płatnik składek nie dokona
takiego zgłoszenia w ustalonym terminie (np.
w ciągu 14 dni). W danej sytuacji ubezpieczyciel mógłby zwracać się do pracodawcy
o przesłanie dokumentacji dotyczącej wypadku lub też (jak to jest w przypadku KRUS)
samodzielnie prowadzić postępowanie powypadkowe. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność angażowania Państwowej Inspekcji Pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie sporządzi w ustalonym terminie dokumentacji
z wypadku11.
Nie oznacza to, że pracodawcy nie mogą
dokonywać szczegółowych analiz zdarzeń wypadkowych oraz wyciągać z nich odpowiednich wniosków. Prowadzenie takich analiz jest
jak najbardziej wskazane, tylko że powinny
one być prowadzone nie w trybie administracyjnym, określonym w rozporządzeniu, a wynikać z procedur oceny ryzyka zawodowego.
Każde zdarzenie wypadkowe, a w niektórych
przypadkach nawet tylko potencjalnie wypadkowe, powinno stanowić podstawę do dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na stanowisku roboczym. Należy zastanowić się także nad samą
definicją zdarzeń wypadkowych związanych
z pracą. W szczególności, należy powiązać definicję wypadku z niezdolnością do pracy
stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim (ZUS
ZLA). Tylko zdarzenia wypadkowe powodujące niezdolność do pracy powinny podlegać
obligatoryjnemu dokumentowaniu oraz obowiązkowi statystycznej rejestracji (karta statystyczna wypadku)12.

Inspektorzy ZUS
w zakładach pracy
Konieczne wydaje się także stworzenie
rozwiązań prawnych umożliwiających ubezpieczycielowi (ZUS) bezpośrednią ocenę warunków pracy w miejscu jej wykonywania.
Ubezpieczyciel powinien mieć możliwość samodzielnej oceny ryzyka wypadku i ustalenia stawki ubezpieczenia. Kwestia ta jest niezwykle istotna z uwagi na to, że ubezpieczenie wypadkowe w ZUS utraciło charakter
ubezpieczenia społecznego i obecnie ma charakter świadczeń gwarantowanych z tytułu
wypadków przy pracy. Gwarantem wypłat
jest państwo, które za pośrednictwem ZUS
dokonuje dystrybucji pieniędzy pochodzących z podatków13.
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Ubezpieczyciele stracili realne możliwości bezpośredniego wpływania na stan warunków pracy w przedsiębiorstwach. ZUS
stał się jedynie aparatem administracyjnym
ograniczonym do wykonywania dwóch funkcji: poboru składek i płatnika świadczeń.
Kontrole warunków pracy generalnie zostały scedowane na Państwową Inspekcję Pracy14. Ubezpieczyciele nie mają uprawnień
do kontroli miejsc wykonywania pracy przez
ubezpieczonych. Stan ten został dodatkowo utrwalony poprzez wprowadzenie rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków15, gdzie jedynym organem uprawnionym do kontroli prawidłowości ustalania wysokości składki16
jest PIP. Należałoby zmienić aktualnie obowiązujące procedury i wprowadzić zasadę,
że o wysokości składki na ubezpieczenie
społeczne powinien decydować ubezpieczyciel na podstawie przeprowadzanych
kontroli u płatników składek17. PIP może tu
być je dy nie in sty tu cją wspo ma ga ją cą te
działania.
Ostatnia zmiana powinna polegać na zmodyfikowaniu sposobu przekazywania danych
o wypadkach do Głównego Urzędu Statystycznego. Niezrozumiałe jest przyjęcie zasady, że GUS pozyskuje dane statystyczne
nie od ubezpieczycieli, lecz od płatników składek, co powoduje, że zbierane dane są obarczone licznymi błędami. Powinny być dostarczane do urzędu statystycznego przez ubezpieczyciela.
W dobie zmieniającego się systemu gospodarczego Europy, w tym Polski, a także
narastających napięć społecznych wskazane
zmiany wydają się niezbędne. Pozostawienie scentralizowanego systemu ubezpieczeń
wypadkowych – obciążonego historycznymi
i ekonomicznymi uwarunkowaniami – doprowadzi do tego, że system ten będzie coraz bardziej niewydolny, niemożliwy do zaakceptowania ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia. Już teraz widoczne
są symptomy braku akceptacji istniejących
rozwiązań prawnych. Jednym z jego przejawów jest stałe zwiększanie się liczby komercyjnych ubezpieczeń od wypadków przy pracy, które coraz częściej zastępują ubezpieczenie społeczne18.
nadinspektor Roman Giedrojć,
nadinspektor Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku
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Art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
(Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm. oraz
Dz.U. z 2011 r. Nr 73, poz. 390).
12
D. Smoliński: Rejestrować drobne urazy,
op. cit.
13
Składka na ubezpieczenie wypadkowe
ma także charakter daniny dla państwa.
14
W gospodarstwach rolnych czynności
są ograniczone wyłącznie do kontroli
i doradztwa w zakresie bhp. Inspekcja
pracy nie posiada żadnych realnych możliwości przymuszenia rolnika do zmian
mających na celu poprawę stanu bhp.
15
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne
z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200,
poz. 1692 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2010 r.
Nr 50, poz. 304).
16
Na podstawie danych o warunkach pracy.
17
Takie rozwiązanie obowiązywało
od lat 30. do lat 50. XX wieku. W zakresie
ubezpieczenia wypadkowego ustawa
scaleniowa ujednoliciła stan prawny
na terenie całego kraju oraz wprowadziła wiele istotnych unormowań, jak wprowadzenie pojęcia „wypadek w zatrudnieniu”, obejmującego także wypadki
w drodze do pracy i z pracy. Wprowadzone zasady finansowania ubezpieczenia
wypadkowego zawierały elementy stymulujące działalność prewencyjną zakładów pracy na rzecz bhp. Służyła temu
zróżnicowana składka ubezpieczeniowa
oraz akcja kontrolna prowadzona przez
organy inspekcyjne ZUS (źródło: http:
//www.ciop.pl/10720).
18
Dotyczy to głównie osób zatrudnionych na tzw. umowy o dzieło.
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Piotr Smoliński

Prawo

Zakaz konkurencji w prawie pracy
Kodeks pracy wyróżnia dwa typy umów
o zakazie konkurencji, w zależności od tego,
w jakim okresie zakaz ten miałby obowiązywać pracownika. Pracodawca może więc,
przy spełnieniu przesłanek z Kodeksu pracy,
zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą w okresie trwania stosunku pracy (art. 1011 k.p.) bądź w konkretnym okresie po ustaniu stosunku pracy – tzw.
klauzulę konkurencyjną (art. 1012 k.p.).

Zakres przedmiotowy
Istotą zakazu konkurencji w polskim prawie
pracy jest powstrzymywanie się przez pracownika (byłego
pracownika) od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec
pracodawcy (byłego
pracodawcy) oraz świadczenia pracy w ramach
stosunku pracy lub
na innej podstawie
na rzecz podmiotu prowadzącego taką
działalność.
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Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z 12 września 2008 r. (I PK 27/08) działalnością konkurencyjną wynikającą z umowy o zakazie konkurencji, zawartą na podstawie
art. 1011 i art. 1012 k.p., jest jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego
rzeczywiście prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców, choć częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy
i realnie zagraża jego interesom. Co więcej,
zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może odnosić się zarówno do przedmiotu działalności faktycznie prowadzonej przez
pracodawcę, jak i do działalności zaplanowanej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2006 r., II PK 39/06).
Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji powinien być sprecyzowany w umowie,
w praktyce jednak nie zawsze jest możliwe
dokładne określenie tego zakresu ze względu na stanowisko, na którym zatrudniony
jest pracownik. Nieokreślenie zakresu przedmiotowego zakazu konkurencji w umowie
w ogóle bądź odwołanie się do przedmiotu
działalności pracodawcy w sposób zbyt ogólny jest nieprawidłowe. Skutkiem nieokreślenia w umowie zakresu zakazu konkurencji
jest nieważność całej umowy (wyrok Sądu
Najwyższego z 3 grudnia 2008 r., I PK 97/08).
Zdarza się, że umowy o zakazie konkurencji
zawierają także postanowienia zobowiązują-

ce pracownika do niepodejmowania działalności, która nie pokrywa się choćby częściowo z przedmiotem działalności pracodawcy.
Takie postanowienia umowne należy uznać
za nieważne na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07) oraz za niezgodne z zasadą wolności pracy, gwarantowaną przez art. 65 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10
§ 1 k.p.
Przepis art. 1011 § 1 k.p. wskazuje dwa rodzaje aktywności pracownika objęte zakazem konkurencji, a mianowicie: prowadzenie działalności konkurencyjnej oraz świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub
na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Prowadzenie
działalności konkurencyjnej, objęte omawianym zakazem, dotyczy nie tylko prowadzenia tej działalności osobiście i na własny rachunek, ale także na rachunek innej osoby
oraz jako pełnomocnik lub pośrednik osoby,
do której należy przedsiębiorstwo. Wydaje
się także zasadne uznanie, że zakazaną formą działalności konkurencyjnej jest posiadanie udziałów albo akcji spółki konkurencyjnej, dające realną możliwość wpływania na jej
działalność (M. Lewandowicz-Machnikowska,
Klauzula konkurencyjna w Kodeksie pracy, Kraków 2004, s. 89). Odnośnie do drugiego rodzaju aktywności pracownika objętego zakazem konkurencji nie ma wątpliwości, że
oprócz świadczenia pracy w ramach stosunku pracy zakazem objęte jest świadczenie
pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego
wobec pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak np. umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Strony w umowie o zakazie konkurencji mogą wyraźnie wskazać,
które z podanych wyżej rodzajów aktywności zawodowej i zarobkowej mogą być podejmowane przez pracownika bez narażania
się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia
umowy o zakazie konkurencji.

IP 6-7/2013

Różnice między umowami
Już na etapie zawierania umów o zakazie
konkurencji (na piśmie pod rygorem nieważności – art. 1013 k.p.), o których mowa w art. 1011
i art. 1012 k.p., widać pierwszą różnicę między
nimi. Przede wszystkim zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
nie jest możliwe z każdym pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy. Przepis art. 1012
k.p. wyraźnie wskazuje, że stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
może być jedynie pracownik mający dostęp
do szczególnie ważnych informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę
na szkodę. Informacjami, których ujawnienie
może wyrządzić pracodawcy szkodę, są w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa. Pracodawca, jako strona co do zasady inicjująca zawarcie klauzuli konkurencyjnej, podejmuje decyzję, czy dany pracownik jest osobą mającą
dostęp do informacji, o których mowa
w art. 1012 k.p. Jednak weryfikacja, czy z pracownikiem można było zawrzeć klauzulę konkurencyjną, powinna należeć do sądu. Należy
także zgodzić się z Sądem Najwyższym, który
w wyroku z 4 grudnia 2003 r. (I PK 165/03)
stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy zawarta z osobą,
która nie ma dostępu do informacji określonych w art. 1012 § 1 k.p., jako sprzeczna z prawem jest nieważna (art. 58 k.c. w związku
z art. 300 k.p.).
Z samej nazwy i treści umowy o zakazie
konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

I P 6-7/2013

wynika, kiedy kończy swój byt prawny, a mianowicie z dniem ustania stosunku pracy łączącego pracownika z pracodawcą. Nie jest
więc wymagane wskazanie w takiej umowie
terminu, na jaki została zawarta. W przypadku klauzuli konkurencyjnej niewskazanie okresu trwania zakazu konkurencji po ustaniu
stosunku pracy powoduje, że umowa ta jest
nieważna. Zgodnie z art. 1012 § 1 k.p. zakaz
konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać przed upływem terminu,
na jaki została zawarta umowa przewidziana
w tym przepisie, w razie ustania przyczyn
uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty
odszkodowania.
Kolejną różnicą między omawianymi umowami jest kwestia ich odpłatności. Umowa
o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie musi być umową odpłatną.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby strony zawarły w takiej umowie zapis dotyczący
obowiązku wypłacania pracownikowi określonego świadczenia pieniężnego. W przypadku klauzuli konkurencyjnej były pracownik w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej wobec byłego pracodawcy obligatoryjnie otrzymuje odszkodowanie, które powinno być określone w umowie. Odszkodowanie to nie może być jednak
niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego
przez pracownika przed ustaniem stosunku
pracy przez okres odpowiadający okresowi
obowiązywania zakazu konkurencji, o czym
stanowi art. 1012 § 3 k.p. Nieokreślenie w umo-

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji powinien
być sprecyzowany w umowie, w praktyce jednak nie
zawsze jest możliwe dokładne określenie tego
zakresu ze względu na
stanowisko, na którym
zatrudniony jest pracownik.
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wie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wysokości odszkodowania, jakie będzie przysługiwało byłemu
pracownikowi, oznacza, że zgodnie z art. 56 k.c., w związku
z art. 300 k.p., przysługiwać będzie odszkodowanie w minimalnej wysokości określonej w art. 1012 § 3 k.p. (uchwała Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2003 r., III PZP 16/03). Strony zawierające klauzulę konkurencyjną powinny określić, w jakich terminach pracodawca będzie wypłacał odszkodowanie. W przypadku niewskazania terminu wypłaty świadczenia należy uznać, że powinno być ono wypłacane w comiesięcznych ratach.
Różnice między dwoma typami umów o zakazie konkurencji widoczne są także w zakresie odpowiedzialności za niewywiązanie się z nich. Naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może stać się przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (potwierdził to Sąd
Najwyższy m.in. w wyroku z 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06).
Nawet jeśli umowy o zakazie konkurencji nie zawarto, to wydaje się, że pracodawca mógłby w pewnych przypadkach
zasadnie wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, powołując się na naruszenie przez niego obowiązku dbałości
o dobro zakładu pracy, z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dyskusyjna
jest natomiast możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z tej przyczyny w trybie natychmiastowym,
na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Odpowiedzialność taka
z oczywistej przyczyny nie grozi osobie, która jako były już
pracownik związana jest klauzulą konkurencyjną.

Naruszenie zakazu
Niezależnie od typu umowy o zakazie konkurencji pracownik (były pracownik) może ponosić odpowiedzialność
odszkodowawczą w stosunku do pracodawcy (byłego pracodawcy). W przypadku gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę wskutek naruszenia zakazu konkurencji w czasie
trwania stosunku pracy, pracodawca może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych
w przepisach rozdziału I w dziale piątym Kodeksu pracy. Należy jednak w takim przypadku pamiętać, że warunkiem
przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownikowi jest zawinione wyrządzenie pracodawcy szkody stanowiącej normalne następstwo naruszenia zakazu konkurencji, co wynika z art. 114 i 115 k.p. Co do zasady pracownik
ponosi odpowiedzialność za wyrządzenie pracodawcy szkody tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jakie mu przysługiwało w momencie wyrządzenia szkody. Jeżeli jednak szkodę wyrządził umyślnie, odpowiada za nią
w pełnej wysokości. W przypadku byłego pracownika, który
wyrządził swojemu byłemu pracodawcy szkodę wskutek naruszenia klauzuli konkurencyjnej, odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2011 r. (II PK 229/10)
były pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości (niezależnie od stopnia winy) i ma tu zastosowanie domniemanie jego odpowiedzialności (art. 361 § 1 i art. 471
k.c.). Byłego pracodawcę obciąża w takim przypadku dowód
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naruszenia umowy o zakazie konkurencji, szkody i jej wysokości oraz normalnego związku przyczynowego między naruszeniem tej umowy a szkodą. Oprócz domagania się odszkodowania od byłego pracownika za naruszenie klauzuli
konkurencyjnej były pracodawca może wstrzymać wypłatę
dalszych rat odszkodowania przewidzianego w art. 1012 § 3
k.p., poczynając od daty powzięcia o tym wiadomości, a jeżeli wypłacał raty odszkodowania w czasie, gdy doszło już
do naruszenia tego zakazu przez byłego pracownika – do żądania ich zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 k.c. i nast.).
W tym miejscu warto poruszyć kwestię dopuszczalności
zastrzeżenia kary umownej w umowie o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy. Z analizy klauzul konkurencyjnych, z jakimi pracownicy (byli pracownicy) zgłaszają się
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w celu odpowiedzi na nurtujące ich w tej kwestii pytania, wynika, że
dosyć często pracodawcy w celu lepszego zabezpieczenia
się przed ewentualnym naruszeniem zakazu konkurencji zamieszczają w umowie zapis dotyczący kary umownej. Warto
bowiem wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2011 r. (II PK 327/10) możliwość dochodzenia
przez pracodawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przez pracownika zobowiązania
powstrzymania się od konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest uzależniona od wystąpienia szkody związanej
z nienależytym wykonaniem zobowiązania (art. 484 § 1 k.c.
w związku z art. 300 k.p.). Jest to więc prostsza i skuteczniejsza droga do uzyskania od byłego pracownika świadczenia
pieniężnego w razie naruszenia przez niego zakazu konkurencji. Bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii
wyraźnie dopuszcza zastrzeżenie kary umownej na rzecz byłego pracodawcy (art. 483 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Zdarza się jednak, że kary umowne w klauzulach konkurencyjnych są określane w wysokości znacznie przewyższającej
wysokość odszkodowania, jakie przysługiwać ma byłemu
pracownikowi na podstawie art. 1012 k.p. Należy jednak pamiętać, że taka osoba ma prawo żądać zmniejszenia kary
umownej, powołując się na art. 484 § 2 k.c. (w związku
z art. 300 k.p.), który stanowi o tym, że zmniejszenia kary
umownej może żądać dłużnik, jeśli zobowiązanie zostało
w znacznej części wykonane bądź gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Na zakończenie warto dodać, że niezależnie od zakazów
konkurencji, które mogą wynikać z zawartych umów na podstawie Kodeksu pracy, pracownicy oraz byli pracownicy są
obowiązani do przestrzegania zakazu przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa przez okres do trzech lat od ustania zatrudnienia, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan
tajemnicy, co wynika z art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Pod
inspektorską
lupą
Bez asekuracji
i bezpiecznych rusztowań

Praca na wysokości bez
zabezpieczeń oraz
przy wykorzystaniu niekompletnych i niefachowo postawionych
rusztowań – to często
spotykane, niedopuszczalne praktyki przedsiębiorców, zwłaszcza
na niedużych budowach. To również przyczyny wielu wypadków
przy pracy. Podczas tegorocznych kontroli
prac budowlanych i rozbiórkowych inspektorzy
pracy szczególną uwagę
poświęcają prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań
fasadowych.

I źle wykonane rusztowania, i robotników
pracujących na wysokości bez zabezpieczeń
zastał inspektor Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Poznaniu na budowie w K. Pracownicy firmy usługowo-remontowej z W. wykonywali na wysokości około 8 m od poziomu
gruntu zbrojenie wieńca stropowego (tj. belki żelbetowej opartej na ścianach nośnych
budynku, której zadaniem jest usztywnienie
jego konstrukcji). Żaden z nich nie miał zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
Również pracownicy, którzy na tej budowie wykonywali prace na rusztowaniu związane z transportem i montażem dodatkowych elementów konstrukcji, nie posiadali
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Inspektor stwierdził, że nie mieli również kwalifikacji do prac, które wykonywali, a więc
do ustawiania rusztowań, a także badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
Samo rusztowanie, ustawione przy dłuższej ścianie wewnątrz hali magazynowej, nie

posiadało kompletnych balustrad na poziomie roboczym oraz stężeń pionowych (łączników stabilizacyjnych). W jedynym pionie
komunikacyjnym rusztowania również brakowało balustrad bocznych i czołowych.
W tej sytuacji inspektor pracy wydał decyzję wstrzymania prac. Pracodawca został
ukarany mandatem.
Podobne nieprawidłowości stwierdził inspektor poznańskiego OIP na budowie budynku wielorodzinnego w P. W czasie kontroli pracownicy i zleceniodawcy przedsiębiorstwa budowlanego z siedzibą w K. wykonywali prace elewacyjne przy dwóch kominach na wysokości ok. 12 m. Korzystali
przy tym z drewnianych rusztowań, które – jak
ocenił inspektor – nie spełniały wymogów
bezpiecznego wykonywania z nich robót budowlanych.
Rusztowania nie posiadały m.in. pomostów roboczych, balustrad ochronnych i pionów komunikacyjnych, a sama konstrukcja
nie była stabilna. Nie zostały też odebrane
przez uprawnioną do tego osobę. Pracownicy nie używali hełmów ochronnych.
Inspektor wydał nakaz wstrzymania prac
budowlanych. Osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenie ukarał mandatem.
Takie same sankcje musiał zastosować inspektor OIP w Poznaniu podczas kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwie handlowo-budowlanym w L. Dwóch pracowników firmy wykonywało szczególnie niebezpieczne
prace dekarskie na wysokości około 7 m. Żaden z nich nie był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości.
Inspektor także tutaj wstrzymał wykonywanie prac dekarskich, a pracodawcę ukarał
mandatem.
Z dokumentacji OIP w Poznaniu

referent prawny Piotr Smoliński
OIP Olsztyn
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Lech Piszczorowicz

Wymiana doświadczeń

Systemowe zarządzanie bhp

Państwowa Inspekcja
Pracy skutecznie propaguje wdrażanie systemowego zarządzania
bhp w firmach. Wynika
to zarówno z autorytetu
instytucji mającej jednocześnie uprawnienia
kontrolne, jak i z bezpośredniej styczności
inspektorów pracy z pracodawcami, przedstawicielami pracowników
oraz służbami bhp.
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Zgodnie z wytycznymi do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
ILO-OSH 2001, opracowanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy, polityka państwa w zakresie upowszechniania systemowego zarządzania bhp (SZ BHP) powinna być
prowadzona z zachowaniem zasad trójstronności, czyli w porozumieniu z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i pracowników oraz innymi właściwymi organizacjami i instytucjami. W Polsce wiodącą instytucją realizującą te działania jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy, ale w tej sferze intensywnie działa
też Państwowa Inspekcja Pracy.

Zadanie ustawowe
Jednym z ustawowych zadań inspekcji
pracy jest podejmowanie działań promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypełniając tę misję, PIP propaguje wdrażanie
SZ BHP w organizacjach i czyni to niezwykle
skutecznie. Bez wątpienia ma na to wpływ
autorytet instytucji z uprawnieniami kontrolnymi wobec firm, ale też bezpośrednia styczność inspektorów pracy z pracodawcami, kadrą kierowniczą, przedstawicielami pracowników oraz służbami bhp.
Inspekcja ma możliwość skutecznego zachęcania pracodawców do wprowadzania
systemu zarządzania poprzez uświadomienie im możliwych korzyści. PIP już w roku 1997, wspólnie z firmą Det Norske Veritas
Poland, realizowała pilotażowy projekt EVISA,
mający na celu poprawę zarządzania bezpieczeństwem pracy w wybranych firmach, a następnie w 1998 roku we współpracy z CIOP
przystąpiła do programu SMIP (Safety Management Implementation Programme), promującego SZ BHP na podstawie norm serii
PN-N-18000. W latach 2001-2003 inspekto-

rzy pracy oceniali funkcjonowanie SZ BHP
w przedsiębiorstwach, w których były realizowane te programy.

Lokalna inicjatywa inspektorów
Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Poznaniu Oddziału w Ostrowie Wlkp.
konsekwentnie motywują firmy z południa
Wielkopolski do wdrażania systemu zarządzania. Podstawową formą informowania o SZ
BHP są organizowane już od kilku lat spotkania pracodawców.
Pierwsze Forum Pracodawców odbyło się
w 2006 roku w Ośrodku „Borowianka” w Ostrowie Wlkp. i dotyczyło skuteczności SZ BHP.
Kolejne forum zorganizowano w siedzibie PIP
w Ostrowie Wlkp. w 2008 roku, tym razem
wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą
w Kaliszu. Pracodawcy, którzy już uzyskali
certyfikaty SZ BHP, dzielili się swoimi doświadczeniami z przedstawicielami innych organizacji. Trzecie forum w 2009 r. inspektorzy pracy razem z Izbą Gospodarczą zorganizowali
w firmie Pratt & Whitney Sp. z o.o. w Kaliszu.
Tematem wiodącym była ocena ryzyka zawodowego jako istotny element SZ BHP. Następnie w 2010 r. pracodawcy i inspektorzy
pracy spotkali się w Zakładzie Odazotowania
Gazu w Odolanowie, będącym oddziałem
PGNiG. Wygłoszone referaty i dyskusja dotyczyły kultury bezpieczeństwa, a okręgowy
inspektor pracy Krzysztof Fiklewicz przedstawił zebranym wielkopolską strategię ograniczenia wypadków przy pracy. Piąte Forum
Pracodawców, współorganizowane przez PIP,
odbyło się w 2011 r. w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Kaliszu. Referaty na temat zagrożeń psychofizycznych w środowisku pracy zostały przedstawione przez inspektorów pracy, naukowców z PWSZ oraz
przez przedstawicieli pracodawców.
Działalność inspektorów pracy z Oddziału w Ostrowie Wlkp. zaowocowała wdroże-
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niem SZ BHP w 15 podmiotach. Każde kolejne spotkanie powiększało „Klub pracodawców, którzy wdrożyli zintegrowane systemy
zarządzania”. Czterech pracodawców z tego
elitarnego grona zwyciężyło na szczeblu krajowym w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Systematyczne i konsekwentne działania promocyjne inspektorów miały znaczący wpływ na pozytywne decyzje menadżerskie dotyczące wdrożenia SZ
BHP w przedsiębiorstwach.

nienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Perspektywa obniżenia kosztów i poprawy dobrostanu pracowników to poważne argumenty przemawiające za SZ BHP. Choć
wdrożenie i utrzymywanie tego systemu wiąże się z poniesieniem określonych kosztów,

Dlaczego warto wdrożyć?
Aby działania dotyczace poprawy stanu
bhp były skuteczne, muszą być prowadzone
systematycznie, w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w organizacji. Właściwe zarządzanie jest najlepszym sposobem zapewnienia odpowiednio
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego ze względu zarówno
na konieczność przestrzegania przepisów
prawnych obowiązujących w tej dziedzinie,
jak i na oczekiwania społeczne oraz możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla organizacji.
Motywacje ekonomiczne przemawiające
za wdrożeniem systemu zarządzania to przede
wszystkim wyniki analiz ekonomicznych w zakresie bhp, wymagania stawiane przy współpracy z firmami zagranicznymi oraz motywacyjny system ubezpieczeń społecznych preferujący wysoki poziom bhp. Podstawowe
korzyści ekonomiczne wynikające z poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania
bhp obej mu ją: za po bie ga nie wy pad kom
przy pracy i chorobom zawodowym; zreduko wa nie ry zy ka po waż nych wy pad ków;
zmniejszenie liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia; minimalizowanie sytuacji
awaryjnych i potencjalnie wypadkowych; redukcję strat materialnych spowodowanych
wypadkami i przestojami w produkcji; ograniczenie liczby zwolnień chorobowych i zastępstw; poprawę jakości i wydajności pracy;
polepszenie pozycji zakładu na rynku pracy.
Do korzyści innych niż ekonomiczne należy zaliczyć: uporządkowanie przepływu informacji; usprawnienie procesów decyzyjnych, poprzez zintegrowanie z systemami zarządzania jakością i środowiskiem; utrwalenie dobrego wizerunku firmy, jako dbającej
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników;
poprawę stosunków z załogą, poprzez spełnienie jej wzrastających oczekiwań; zapew-
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to i tak stanowią one kilka procent kosztów
spełnienia wymagań prawnych. Poza względami ekonomicznymi do podjęcia decyzji dotyczących wdrożenia systemu zarządzania
bhp przyczynia się też dążenie do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz poprawa wizerunku publicznego
przedsiębiorstwa. Nastawienie kierownictwa
na szybkie osiąganie wyników produkcyjnych i ekonomicznych przy braku zainteresowania bezpieczeństwem i higieną pracy
świadczy o niskim poziomie kultury bezpieczeństwa.
starszy inspektor Lech Piszczorowicz
OIP Poznań, Oddział w Ostrowie Wlkp.

II Forum Pracodawców, Ostrów
Wlkp. 2008 r., fot. A. Zalewski
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Inspekcja ma możliwość
skutecznego zachęcania
pracodawców do wprowadzania systemu zarządzania bhp poprzez uświadomienie im możliwych
korzyści.
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i higieny pracy. Stwarza warunki dla nieuczciwej konkurencji
i dumpingu socjalnego.
Z drugiej strony koszty pracy w szarej strefie są znacznie niższe. W warunkach dużego bezrobocia i przymusu ekonomicznego zatrudnienie nierejestrowane stanowi dla wielu ludzi ostatnią szansę aktywizacji zawodowej i uzyskiwania dochodów z pracy. Na te aspekty nakłada się dodatkowo przyzwolenie społeczne na zatrudnienie „na czarno”. Brak zaufania obywateli do funkcjonowania instytucji publicznych, w szczególności ZUS, przy jednoczesnych wysokich kosztach rzeczywistych pracy powoduje,
że argumenty za legalnym powierzaniem pracy są nieprzekonujące, a korzyści iluzoryczne.

Dariusz Górski

Jak wybielić szarą strefę?
Problemy dotyczące pracy
nierejestrowanej były przedmiotem dyskusji podczas spotkania przedstawicieli organów inspekcyjnych wybranych
krajów Europy, które odbyło
się 29 i 30 kwietnia br. w Brukse li. Zo sta ło zre ali zo wa ne
przez Międzynarodową Organizację Pracy (LAB/ADMIN)
pod patronatem Komisji Europejskiej. Spotkanie z udziałem ekspertów miało na celu
między innymi zaprezentowanie doświadczeń poszczególnych krajów odnośnie do zapobiegania i zwalczania nielegalnego zatrudnienia. Służy ło tak że sfor mu ło wa niu
wniosków i rekomendacji dla
Komisji Europejskiej, mających skło nić or ga ny UE
do podjęcia działań legislacyjnych, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania czy też ograniczenia zjawiska powierzania pracy z naruszeniem obowiązujących
przepisów. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Dariusz Górski, starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia, którego
refleksje są przedmiotem artykułu.
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Dyskusje prowadzone w toku dwudniowego spotkania w sprawie pracy niezarejestrowanej niezmiennie wywoływały refleksje
dotyczące działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w zakresie legalności zatrudnienia. Czy
jesteśmy dostatecznie skuteczni? Czy wykorzystujemy swój potencjał, aby efektywnie
zwalczać tę patologię? Czy mamy odpowiednie instrumentarium? I wreszcie, czy państwo
jest tak naprawdę zainteresowane eliminowaniem nielegalnego zatrudnienia? Czy w ślad
za przyzwoleniem społecznym na nielegalne
powierzanie i wykonywanie pracy, traktowane w wielu przypadkach jako przejaw życiowego sprytu, nie idzie cicha akceptacja tej
patologii ze strony państwa? Czy szczególnie w dobie kryzysu ekonomicznego nie jest
ono bardziej zainteresowane zachowaniem
tego stanu rzeczy niż chęcią jego rzeczywistego ograniczenia; aby tylko utrzymać gospodarkę w jako takim ruchu? Tyle że to ścieżka, która prowadzi donikąd.

Bilans zysków i strat
Nielegalne zatrudnienie i wykonywanie
innej pracy zarobkowej to zjawiska złożone.
Z jednej strony powodują koszty i straty gospodarcze, z drugiej – dają wymierne korzyści zarówno podmiotom powierzającym pracę, jak i pracującym. To element składowy
gospodarki nieformalnej, działalności w tzw.
szarej strefie, od której nie są także wolne inne kraje europejskie. Według badania przeprowadzonego przez F. Schneidera, w 2011 r.
dochody z pracy niezadeklarowanej stanowiły ok. 19,2% europejskiego PKB. Wyniki badania wskazują także na znaczne zróżnicowa nie re gio nal ne: Buł ga ria – 32,3%,
Cypr – 25,8%, Litwa – 29%, Polska – 25%, Austria – 7,9%, Belgia – 17%, Włochy – 19,4%
(F. Schneider, Size and development of the
shadow economy of 31 European and 5 other
OECD countries from 2003 to 2012, 2012).

Przyczyny nielegalnego zatrudnienia i nielegalnego powierzania innej pracy zarobkowej, na które najczęściej powołują się podmioty powierzające innym osobom pracę
wbrew obowiązującym przepisom, są od lat
takie same – wysokie koszty pracy (obciążenia podatkowe, w zakresie odprowadzenia
składek ZUS), zbyt rygorystyczne i skomplikowane przepisy prawa pracy itp. Pracobiorcy decydujący się na zatrudnienie w szarej
strefie wskazują także na brak możliwości
znalezienia pracy w legalnej formie, relatywnie niższe płace oferowane przez pracodawców za pracę rejestrowaną, niskie zasiłki lub
ich brak, niska świadomość konsekwencji braku ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego w przyszłości, chęć osiągnięcia dochodów z kilku źródeł, możliwość pracy nienormowanej, konieczność ucieczki od egzekucji
komorniczej i świadczeń alimentacyjnych.
Nielegalne powierzanie pracy ma także
swoje konsekwencje dla budżetu. Unikanie
opłacania podatków powoduje zmniejszenie
dochodów finansów publicznych i ogranicza
możliwości finansowania sektorów społecznych (edukacji, służby zdrowia). Nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne zmniejsza dochody ZUS. Nade wszystko
uniemożliwia wypracowanie przez część pracujących emerytury czy renty. Istnieje ryzyko
udzielania tym osobom w przyszłości świadczeń z pomocy społecznej, finansowanej ze
środków publicznych (z podatków pracujących leganie). Uchylanie się od obowiązku
opłacania składek na Fundusz Pracy może
w konsekwencji zmniejszyć w przyszłości
możliwość wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i ich aktywizacji zawodowej.
Nielegalne zatrudnienie wiąże się także
z unikaniem legalnych standardów rynku pracy i kodeksu pracy, takich jak minimalne wynagrodzenie, respektowanie przepisów o czasie pracy, wymagane prawem okresy odpoczynku, a także standardów bezpieczeństwa
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Obchodzenie przepisów
Od kilku lat obserwujemy stałe tendencje w zakresie nielegalnego powierzania pracy. Zatrudnianie bez potwierdzenia
na piśmie umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłaszanie
osoby zatrudnionej bądź świadczącej pracę na innej podstawie
niż stosunek pracy (w przypadkach, gdy jest to wymagane)
do ubezpieczenia społecznego – to najbardziej powszechne
przejawy tej patologii. Narasta także zjawisko zawierania umów
cywilnoprawnych w sytuacjach charakterystycznych dla stosunku pracy, w szczególności umów o dzieło, które nie podlegają
ubezpieczeniu społecznemu.
Pracodawcy stosują także praktyki mające na celu obejście
obowiązujących przepisów prawa – zaniżanie wynagrodzeń
za pracę i wypłacanie ich w rzeczywistości w kwocie wyższej niż
deklarowana, zawieranie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze, otrzymując wynagrodzenie za dodatkową pracę (również nieopodatkowane i nieoskładkowane) drogą nieoficjalną, a także wydłużanie czasu pracy powyżej obowiązujących norm, bez ujmowania faktycznych godzin pracy w ewidencji czasu pracy i w konsekwencji na listach płac (wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wypłacane jest
„pod stołem”).
Skala tych naruszeń jest trudna do oszacowania, gdyż proceder wynika z utrzymywanego w tajemnicy porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, a do wykrycia nieprawidłowości dochodzi najczęściej wskutek skargi pracownika, dotyczącej odmowy wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia
w ustalonej nieformalnie wysokości.
Dane statystyczne gromadzone przez PIP pokazują, że nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia i powierzania
innej pracy zarobkowej w większości badanych obszarów od lat
utrzymują się na zbliżonym poziomie. Może zatem nie jesteśmy
dostatecznie skuteczni? A może formuła, w której działamy, ze
względu na ograniczenia prawne, instytucjonalne, brak skutecznej kooperacji z innymi służbami, po prostu się nie sprawdza?
Sankcje nakładane obecnie przez PIP na podmioty powierzające innym osobom pracę w sposób nielegalny nie są dostatecznym hamulcem przed naruszaniem przepisów. Co zatem należałoby zrobić, by ten stan rzeczy zmienić?
W mojej ocenie wymaga to podjęcia ze strony państwa
kompleksowych rozwiązań i stworzenia sytemu zwalczania sza-
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rej strefy, w tym także nielegalnego zatrudnienia. Wiąże się to
z postulowanymi od lat zmianami legislacyjnymi, ograniczającymi możliwość powierzenia pracy w sposób nielegalny, w szczególności dotyczącymi zawierania umów o pracę oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę.
Obowiązujące regulacje, zgodnie z którymi terminem pisemnego potwierdzenia umowy o pracę jest dzień rozpoczęcia pracy, a zgłoszenie do ZUS może być dokonane w ciągu 7 dni,
sprzyja naruszaniu przepisów. Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że wielu pracodawców nie dochowuje tych terminów i po ich upływie powierza pracę innym osobom, nie dopełniając wskazanych obowiązków. Stwierdzenie takich faktów
przez inspektorów pracy skutkuje oświadczeniem, że osoby
ujawnione w toku kontroli pracują od dziś, a zatem nie upłynęły jeszcze terminy na potwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę i zgłoszenie do ZUS. Wobec braku uprawnień do dokonywania przez inspektora pracy czynności sprawdzających
i rozpoznawczych przed formalnym wszczęciem kontroli, wykazanie faktu nielegalnego powierzenia pracy tym osobom jest
niezwykle trudne. Nie sposób też zgodzić się z poglądem, że
zaostrzenie przepisów w tym zakresie spowoduje ucieczkę pracodawców w szarą strefę i wzrost poziomu bezrobocia. Osoby
świadczące pracę w taki sposób już w szarej strefie funkcjonują, a strach przed wzrostem poziomu bezrobocia ze strony państwa nie może, w mojej ocenie, stanowić przyzwolenia na naruszanie przepisów. Chyba, że nadal chcemy tkwić w fikcji i prowadzić działania pozorne.
Ponadto niejasne i nieprecyzyjne uregulowania prawne, dotyczące m.in. przesłanek istnienia stosunku pracy z art. 22 § 1
Kodeksu pracy, sprzyjają działaniom przedsiębiorców, którzy
świadomie naruszają przepisy, akceptując niezgodność rodzaju
zawartej umowy z charakterem wykonywanej pracy. Przepis
art. 22 § 1 k.p. przewiduje bowiem właściwie tylko jedną cechę
odróżniającą stosunek pracy od umowy cywilnoprawnej, tj. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy. W pozostałym zakresie przesłanki umów mogą zostać określone w taki
sposób, że jednoznaczne ich odróżnienie, prowadzące do zakwestionowania umowy cywilnoprawnej, jest bardzo trudne.

Antidotum
Dużym ułatwieniem mogłoby być wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy domniemania istnienia stosunku pracy,
w szczególności gdy powierzenie pracy nastąpiło bez zawarcia
jakiejkolwiek umowy. Pozwoliłoby to na uniknięcie sytuacji,
w której inspektorzy pracy w chwili ujawnienia na terenie kontrolowanych podmiotów osób świadczących pracę bez umowy
i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego uzyskują oświadczenie i podmiotu powierzającego pracę, i pracobiorcy, że strony łączy na przykład zawarta ustnie umowa o dzieło.
Niezbędna jest także zmiana sposobu ukształtowania przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych, przede
wszystkim umów o dzieło, które nie są objęte obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego. Brak obowiązku opłacania składek
ZUS oraz zawierania tych umów na piśmie powoduje, że ta forma niepracowniczego zatrudnienia jest dla przedsiębiorców
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bardzo atrakcyjna i nadmiernie wykorzystywana w celu obejścia przepisów prawa pracy. Patologii tej sprzyjają także inne przepisy ubezpieczeniowe, które pozwalają, by nie odprowadzano składek na ubezpieczenia społeczne w sytuacji,
w której kilka umów zawartych jest równolegle z danym
pracobiorcą, na podstawie jego pisemnego oświadczenia.
Rozwiązaniem być może byłoby wprowadzenie obowiązku
odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych, na podstawie których powierzane jest wykonywanie pracy.
Zasadne wydaje się także stworzenie nowego modelu
funkcjonowania wszystkich organów kontrolnych, w których zakresie działania pozostają kwestie ujawniania nielegalnego powierzania pracy. Obecnie ZUS i organy skarbowe
w wielu przypadkach nie przekazują nawet do jednostek PIP
informacji zwrotnych o działaniach podjętych w efekcie zawiadomień o naruszeniach przepisów ubezpieczeniowych
czy skarbowych przez kontrolowane podmioty, co stwarza – być może mylne – przekonanie, że instytucje te nie są
de facto zainteresowane ściganiem tych naruszeń i egzekwowaniem wpływów do publicznej kasy, z której przecież
same się utrzymują. Być może warto zatem sięgnąć do rozwiązań, które wypracowały w tym zakresie inne państwa europejskie. Wizytując kraje UE, miałem okazję przyjrzeć się
doskonałej współpracy na poziomie lokalnym między organami inspekcji pracy, podatkowymi i ubezpieczeniowymi
(Francja). Wiele krajów poszło w tej współpracy dalej, tworząc specjalne jednostki organizacyjne, które zajmują się
zwalczaniem nielegalnego zatrudnienia w sposób kompleksowy, obejmują swoim działaniem kwestie zatrudnienia,
ubezpieczenia i podatków (Włochy). Także wzajemne wykorzystywanie gromadzonych przez te organy danych, dotyczących podmiotów powierzających pracę innym osobom
i pracobiorców, może wpłynąć w sposób zasadniczy na efektywność działań PIP w zakresie legalności zatrudnienia, a tym
samym na zmniejszenie skali zjawiska. Doskonałym przykładem wprowadzenia tego typu rozwiązań jest Belgia, gdzie
elektroniczne bazy danych, aktualizowane na bieżąco i obejmujące szereg informacji o przedsiębiorcach, ubezpieczonych, stwierdzonych naruszeniach i nakładanych przez różne organy sankcjach, dostępne są dla wszystkich instytucji
socjalnych. Organom tym przyświeca wspólny cel, jakim jest
dbałość o wpływy do budżetu, co powoduje, że nie rywalizują one ze sobą, strzegąc zazdrośnie własnych zasobów,
lecz skutecznie współpracują.
Niewątpliwie także zniesienie barier utrudniających prowadzenie przez PIP skutecznej działalności kontrolnej w zakresie legalności zatrudnienia wpłynęłoby na ograniczenie
zjawiska nielegalnego zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności zawartego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obowiązku zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzania kontroli.
Niezbędne jest tworzenie zachęt dla podmiotów powierzających pracę (np. poprzez zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych) do zatrudniania w sposób formalny przy jednoczesnym zwiększeniu sankcji – odnoszących się także
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do sfery prowadzonej przez te podmioty działalności – za powierzanie pracy innym osobom w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami.

U sąsiadów
W krajach europejskich w ostatnich latach sankcje za nielegalne zatrudnienie zostały zaostrzone (Czechy, Dania, Włochy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania). W Austrii w 2009 r.
podwyższono karę finansową za niezarejestrowanie pracownika z kwoty 3630 do 5000 euro, indywidualnie dla każdego przypadku zatrudnienia nierejestrowanego; we Francji
sankcje za nielegalne powierzenie pracy sięgać mogą nawet kwoty 45 tys. euro, łącznie z karą pozbawienia wolności lub czasowego zakazu działania jako pracodawca w danym sektorze.
Być może zakaz korzystania z pomocy publicznej (dotacji unijnych, ulg podatkowych itp.) z jednoczesnym ustanowieniem obowiązku jej zwrotu przez przedsiębiorców, którzy powierzają pracę w sposób nielegalny, byłby skutecznym hamulcem przed naruszaniem przepisów prawa w tym
zakresie. Promowanie powierzania pracy w sposób legalny
winno opierać się na przedstawieniu potencjalnym pracodawcom i pracobiorcom realnych propozycji (np. dotyczących obniżenia kosztów pracy) i uświadomieniu korzyści wynikających z legalności zatrudnienia czy wykonywania innej
pracy zarobkowej.
Większość osób zaangażowanych w pracę nierejestrowaną jest przekonana o nikłej skuteczności działań kontrolnych instytucji państwowych i w związku z tym żyje w poczuciu braku jakiegokolwiek zagrożenia ze strony tych instytucji. Zbudowanie przekonania o nieuchronności kary może
być czynnikiem stymulującym do legalizacji zatrudnienia.
Dlatego też czynnościom kontrolno-nadzorczym PIP winna towarzyszyć zakrojona na szeroką skalę działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie legalności zatrudnienia,
ukierunkowana na pracodawców i pracobiorców, podnosząca poziom wiedzy – zwłaszcza o wzajemnych uprawnieniach
obu stron, korzyściach i zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy nierejestrowanej.
Na początek jednak może warto udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle powinniśmy się zajmować
problemem nielegalnego zatrudnienia i powierzania pracy
w sektorze nieformalnym. Czyje interesy powinniśmy mieć
na względzie? Zważywszy, że inspektorzy pracy są funkcjonariuszami publicznymi działającymi w imieniu państwa, odpowiedź wydaje się oczywista. W moim przekonaniu, Europa zadała sobie to pytanie, a udzielona odpowiedź pozwoliła na zmianę filozofii działania służb kontrolnych, wypracowanie – przy poparciu państwa i w efekcie wprowadzonych
zmian legislacyjnych – pewnych instrumentów i metodyki
postępowania, które zwiększyły skuteczność ich działania
w zakresie zapobiegania i zwalczania tej patologii. Pora zatem na nas.
starszy specjalista Dariusz Górski
Departament Legalności Zatrudnienia GIP
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Przy telefonie,
przed mikrofonem
i kamerą…
Jedną z form tegorocznej kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Zanim podejmiesz pracę” są telefoniczne dyżury
prawne ekspertów inspekcji w mediach centralnych i regionalnych. W kwietniu br. odbyło
się kilkadziesiąt takich dyżurów, zorganizowanych przez rzecznika prasowego głównego
inspektora pracy i rzeczników prasowych
okręgowych inspektoratów pracy, podczas
których osoby dzwoniące do redakcji gazet
i stacji radiowych na gorąco uzyskiwały porady prawne.
Celem kampanii jest upowszechnianie wiedzy o przepisach
regulujących zasady zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie specyfiki umów cywilnoprawnych i ograniczeń, jakie niosą dla zatrudnionych. Towarzyszy ona prowadzonym od początku br. intensywnym kontrolom mającym na celu m.in. weryfikację zawartych już umów cywilnoprawnych pod kątem ich zgodności z przepisami.
Prezentujemy skrótową informację
na temat spotkań ekspertów PIP z czytelnikami gazet i radiosłuchaczami,
a także widzami.
Szczecin Nadinspektor pracy
Krzysztof Berus i starszy inspektor
pracy Grzegorz Dropko pełnili dyżury w programie„Zawsze po 19.00”,
Polskie Radio Koszalin. Nadinspektor Monika Ferens-Perlińska i starszy in spek tor Ka ro li na Zysk by ły
w„Głosie Szczecińskim”. Grażyna Pawlata-Ich udzielała porad w Radiu ESKA
WAWA.
Olsztyn Rzecznik prasowy OIP Jacek Żerański uczestniczył w pięciu audycjach poradniczych Radia PLUS, a specjalista Adrianna Pannek w programie „Bliższe spotkania” w Radiu Olsztyn.
Łódź Rzecznik prasowy OIP starszy inspektor pracy Kamil
Kałużny dyżurował w„Dzienniku Łódzkim”.
Kielce Rzecznik prasowy OIP nadinspektor Barbara Kaszycka oraz przedstawiciele OIP odpowiadali na pytania zgłaszane
w: Radiu Kielce SA, Telewizji Nova Kielce, TVP 3 Kielce, Radiu
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Plus Kielce, Radiu Eska Kielce, „Tygodniku Koneckim”, „Tygodniku
Skarżyskim”, „Tygodniku Starachowickim”, „Gazecie Starachowickiej” i„Tygodniku Starachowickim”.
Kraków Młodszy inspektor Magdalena Gaweł, młodszy specjalista Grzegorz Struzik i rzecznik prasowy OIP w Krakowie Anna Majerek pełnili dyżury telefoniczne w „Dzienniku Polskim”.
Rzecznik prasowy udzielała również porad w „Dzienniku Polskim”, Radiu Eska Kraków, Radiu TOK FM i w Kronice TVP INFO
Kraków.
Katowice Rzecznik prasowy OIP brał udział w poradnikach
w Polskim Radiu Katowice oraz w„Dzienniku Zachodnim”.
Zielona Góra Dyżury przedstawicieli PIP odbyły się w„Gazecie Lubuskiej” i Tygodniku „Krąg” w Nowej Soli.
Gdańsk Rzecznik OIP w Gdańsku Jolanta Zedlewska pełniła
dyżury poradnicze w „Dzienniku Bałtyckim”, w Twojej Telewizji
Morskiej i w Radiu NORD FM w Wejherowie.
Białystok Pracownice sekcji prawnej OIP w Białymstoku:
Marta Baciar i Beata Kalinowska dyżurowały w Polskim Radiu
Białystok. Rzecznik prasowy OIP Krzysztof Rezanow i Marta Urmiłowicz z sekcji prawnej OIP w Radiu AKADERA. Pracownik Oddziału w Suwałkach Robert Głębocki w Radiu 5 w Suwałkach,
a Marzanna Klama-Barzyk z Oddziału w Łomży w Diecezjalnym
Radiu Nadzieja w Łomży.
Bydgoszcz Nadinspektor Roman Wzorek z OIP odpowiadał
na pytania w programach: „Zbliżenia” i „Rozmowa Dnia” w TVP
Bydgoszcz oraz w„Gazecie Pomorskiej”.
Poznań Specjalista z OIP Marcin Jedwabny pełnił dyżur
w„Polska Głos Wielkopolski”, a rzecznik prasowy OIP Jacek Strzyżewski w Radiu Merkury.
Rzeszów Rzecznik prasowy OIP Wojciech Dyląg
uczestniczył w audycjach Radia VIA Rzeszów,
Polskiego Radia Rzeszów oraz pełnił dyżur
poradniczy w „Gazecie Codziennej Nowiny”.
Wrocław Rzecznik prasowy OIP
Agata Kostyk-Lewandowska i Marek Choczaj odpowiadali na pytania słuchaczy Polskiego Radia Wrocław w„Poradniku Porannym” oraz
widzów telewizji internetowej portalu Rodzina i Kariera Infor. Rzecznik OIP był również gościem Telewizji TeDe Wrocław, Gazety Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Wrocławskiego i Informatora Biura
Karier Politechniki Wrocławskiej.
Warszawa GIP Katarzyna Pietruszyńska i Adrianna Jasińska-Cichoń z Departamentu Prawnego GIP pełniły dyżur ekspercki w dzienniku „Fakt”. Druga z prawniczek współpracowała również
w przygotowaniu cyklu artykułów pod hasłem kampanii „Zanim
podejmiesz pracę” w„Dzienniku Gazeta Prawna”. Jarosław Cichoń
z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP pełnił dyżur w„Rzeczpospolitej”, zaś Katarzyna Pietruszyńska i Wojciech Gonciarz z Departamentu Prawnego GIP w„Gazecie Wyborczej”.
Opracowanie: redakcja
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Przed mikrofonem

Wojciech Dyląg

Krzysztof Rezanow

Adrianna Pannek

Barbara Kaszycka

Anna Majerek

i przed kamerą…

Jolanta Zedlewska

przy telefonie

Krzysztof Berus
Kamil Kałużny

Roman Wzorek

Tomasz Kozłowski

Na 95-lecie

Inspekcja pracy
na ziemiach polskich pod zaborami
Gdy w 1802 roku
w Anglii pojawiła się
pierwsza ustawa dotycząca zabezpieczenia
zdrowia uczniów i robotników w fabrykach, nikt
zapewne nie przypuszczał, iż w niespełna sto
lat system nadzoru
nad warunkami pracy
obejmie wszystkie kraje
w Europie.
Polska inspekcja pracy
liczy sobie 94 lata; ale
czy na pewno tyle?
Przedstawiamy artykuł,
który pozwala spojrzeć
na historię naszego
urzędu w nieco odmienny sposób. Autorem jest
Tomasz Kozłowski, nasz
kolega – inspektor pracy, który zbadał wiele archiwów i zechciał
podzielić się swoją wiedzą w tym zakresie.
Tomasz Kozłowski – prawnik z wykształcenia, historyk z zamiłowania. Od 20 lat
pracuje w inspekcji pracy, od 9 lat kieruje oddziałem PIP w Ostrowie Wielkopolskim. Twierdzi, że zainteresowanie urzędem nie może ograniczać się tylko
do nadzoru i kontroli. Trzeba wiedzieć,
skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy,
wtedy łatwiej zrozumieć sens pracy i czerpać z niej satysfakcję.
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1. Anglia kolebką inspekcji pracy
w Europie
Za kolebkę nowożytnej inspekcji pracy
na le ży uznać An glię, gdzie już pod ko niec XVIII stulecia zrodziło się przekonanie
o konieczności uregulowania sytuacji prawnej robotników najemnych.1 Sama idea nie
była w owym czasie nowa. Jako pierwsi z całą stanowczością zaczęli ją głosić przemysłowcy angielscy z Robertem Owenem na czele, który poddawał głębokiej krytyce wszystkie słabości systemu kapitalistycznego: własność prywatną, strukturę klasową, podział
pracy, panowanie konkurencji i ubożenie robotników. Przekonywał, iż społeczeństwo kapitalistyczne jest równie niedoskonałe jak
ustrój i podobnie jak feudalizm jest przejściowym etapem rozwoju ludzkości.2 Już wówczas zaczęto zdawać sobie sprawę z tego, iż
niekontrolowany wyzysk całych rodzin robotniczych, w tym przede wszystkim kobiet
i dzieci, może doprowadzić do klęski humanitarnej i do znacznego obniżenia wartości
„materiału ludzkiego”, kierowanego do wielkich fabryk. Przemysł angielski już w drugiej
połowie XVIII wieku pochłaniał wielkie ilości
ludzi i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Na południu Anglii liczne parafie utrzymywały na swój koszt grupy dzieci i nędzarzy, by następnie wysyłać je do fabryk, oddając w niewolę pracodawcom. Komisja lekarska, powołana do zbadania przyczyn niesłychanie szybko rozprzestrzeniających się chorób zakaźnych, ustaliła, iż roznoszą je fabryczne dzieci. Przyczynami były nieludzkie warunki pracy, poniżający stan siedzib mieszkalnych, kilkunastogodzinny dzień pracy i złe
odżywianie. O takich zdobyczach cywilizacji
jak opieka lekarska czy zabezpieczenie socjalne nie było oczywiście mowy. Plagi ówczesnego społeczeństwa, jak śmiertelność
wśród dzieci, pijaństwo i demoralizacja wśród

kobiet, a nade wszystko ogromna ilość wypadków przy pracy powodujących śmierć
i kalectwo robotników, wymagały pilnej interwencji państwa.3
Konieczność ingerencji w warunki pracy
i objęcia ochroną prawną bezwzględnie słabszej strony procesu pracy nie była na przełomie XVIII i XIX wieku tak oczywista. Potrzeba
było wielu wysiłków, aby ustawodawstwo
ochronne zaistniało w porządku prawnym
nowożytnej Europy.4 Pierwszą ustawą z zakresu ochrony pracy była angielska ustawa
z 22 czerwca 1802 roku w sprawie zabezpiecze nia zdro wia fi zycz ne go i mo ral ne go
uczniów oraz innych robotników zatrudnionych w przędzalniach bawełny i innych, jak
również w fabrykach wyrobów bawełnianych
i innych.5 Zawierała ona przepisy dotyczące
czasu pracy i obowiązku szkolnego dzieci
oraz określała minimalny wiek dopuszczania
ich do pracy w przędzalniach bawełny. Nadzór nad jej stosowaniem powierzono przedstawicielom miejscowej administracji, tzw.
sędziom pokoju, którzy z własnego grona lub
spośród duchowieństwa wybierali nadzorców do bezpośredniego wizytowania zakładów pracy. Osoby te otrzymały prawo oglądania stanowisk pracy oraz wstępu do każdego przedsiębiorstwa, gdzie odbywała się
praca najemna. Z przeprowadzonych wizytacji przedstawiali sprawozdania swoim przełożonym.6 W praktyce jednak przepisy nowej
ustawy dały nikłe rezultaty, bowiem nadzorcy wizytowali zakłady bardzo niechętnie,
a przede wszystkim nie uregulowano tak podstawowej kwestii jak możliwość wydawania
zaleceń pokontrolnych. Brak było również
postanowień dotyczących sankcji za naruszenie przepisów ochronnych.7 Działalność
nadzorców i składane przez nich sprawozdania wywołały ten pozytywny skutek, iż o kwestiach ochrony pracy zaczęto dyskutować
w parlamencie brytyjskim. Ponadto za po-
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średnictwem prasy informacje o skandalicznych warunkach pracy w fabrykach przedostawały się do opinii publicznej. Wynikiem
tych nastrojów było między innymi uchwalenie w 1819 roku ustawy, na mocy której zabroniono zatrudniania w przędzalniach bawełny dzieci poniżej 9 lat.8 Zasadniczy postęp dokonał się jednak dopiero w roku 18339,
kiedy to 29 sierpnia uchwalono ustawę obejmującą ochroną nie tylko dzieci w wieku
9-13 lat, ale również nieletnich w wieku 1318 lat; ustalono też maksymalne limity dnia
roboczego dla tej kategorii pracowników.
Najważniejszym postanowieniem zawartym
w ustawie był przepis, na mocy którego powołano do życia specjalny urząd, tzn. inspekcję fabryczną. Głównym zadaniem nowo powstałego urzędu była kontrola stosowania
przepisów ochronnych w fabrykach. Należy
podkreślić z całą stanowczością, iż nawet najbardziej oczywiste i obiektywne normy prawne zawarte w przepisach nie będą stosowane, jeżeli w ślad za nimi nie zostanie uchwalona sankcja za ich naruszenie i nie zostanie
powołany organ czuwający nad ich wykonaniem. Tak więc rok 1833 możemy uznać za datę narodzin inspekcji pracy w nowożytnej Europie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomysł utworzenia urzędu nadzorującego stosowanie przepisów ochronnych pojawił się
również u dość licznej grupy przedsiębiorców, którzy stosowali przepisy ochronne
w swoich fabrykach i żądali, aby dotyczyły
one wszystkich zakładów pracy zatrudniających pracowników.
Ustawa z 29 sierpnia 1833 roku przyznała
inspektorom fabrycznym bardzo szerokie, jak
na owe czasy, uprawnienia. Przede wszystkim mieli oni prawo wstępu do każdego zakładu pracy oraz wydawania poleceń niezbędnych do zagwarantowania realizacji przepisów ochronnych. Inspektorzy mieli również
prawo do pomocy ze strony funkcjonariuszy
policji miejskiej, żądania od wszystkich osób
oświadczeń na okoliczność wykonywanej pracy, a także wyciągania konsekwencji natury
karnej w stosunku do świadków, którzy nie
stawili się na wezwanie.10 W celu ujednolicenia stosowania przepisów ochronnych w całym państwie inspektorzy fabryczni zostali
zobowiązani do okresowych spotkań w Londynie oraz przedstawiania sprawozdań parlamentowi. Do pomocy inspektorom sekretarz stanu miał prawo wyznaczać urzędników, tzw. superintendents, nie posiadali oni
jednak prawa do samodzielnego wizytowa-
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nia zakładów pracy. Fakt powołania pomocników zasługuje na podkreślenie, bowiem
w pierwszych kilku latach działalności w całej Anglii powołano zaledwie czterech inspektorów fabrycznych.11 Z ich pierwszych sprawozdań wyłaniał się obraz niechęci czy wręcz
wrogości, z jaką spotykali się podczas kontroli w zakładach pracy, mimo iż zakres ich
uprawnień, przynajmniej w początkowym
okresie, obejmował głównie przepisy dotyczące pracy kobiet i dzieci. Ponadto inspektorzy korzystali w pełnym zakresie z przysługujących im uprawnień o charakterze administracyjnym, w dużo mniejszym stopniu
z uprawnień o charakterze sądowym. Twórcy
ustawy wyszli bowiem ze słusznego założenia, że nie można pełnić jednocześnie funkcji
oskarżyciela, sędziego i obrońcy.12 Pomimo
niezliczonych trudności doświadczenia z ich
pracy, które przedstawiali na forum parlamentu, były nieocenione z punktu widzenia
rozwoju ustawodawstwa ochronnego. Już
w 1844 roku wprowadzono ustawę uzupełniającą13, na mocy której nastąpiło rozgraniczenie w realizacji atrybutów władzy administracyjnej od sądowniczej i przekazanie tej
ostatniej do wyłącznej realizacji sądom. Wobec faktu odebrania inspektorom uprawnień
o charakterze sądowniczym przysługiwało
im prawo bycia świadkiem oraz możliwość
wzywania na rozprawę winnych pracodawców i innych osób. Nowe przepisy rozszerzyły za to uprawnienia inspektorów przemysłowych w dziedzinie stosunków administracyjnych. Między innymi wprowadzono obowiązek powiadamiania urzędników o otwarciu
nowego zakładu pracy oraz całkowitą odpowiedzialność przedsiębiorców za stan warunków pracy w zakładzie. Ten ostatni warunek
miał być realizowany bez względu na zakres
przepisów ochronnych oraz fakt dokonania
kontroli w zakładzie. Jeżeli do katalogu powyższych obowiązków dodamy jeszcze konieczność powiadamiania przez przedsiębiorcę o każdym wypadku przy pracy lekarzy,
którzy następnie tę informację przekazywali
inspektorom, to w pewnym stopniu można
zrozumieć opór, jaki nowe przepisy wywoływały u pracodawców. Nowa ustawa wprowadziła ponadto uprawnienie dla inspektorów do wydawania przedsiębiorcom wiążących poleceń w celu uniknięcia wypadków
przy pracy, zwłaszcza w odniesieniu do ruchomych części maszyn. Przedsiębiorca mógł
wprawdzie odwołać się od powyższej decyzji do komisji złożonej z dwóch rzeczoznaw-
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14
Jak już podkreślono, w początkowym
okresie działalności inspekcji fabrycznej
w Anglii działało 4 inspektorów, a zatem
w prosty sposób można było dokonywać
jednolitej wykładni w zakresie stosowania przepisów ustaw ochronnych. W miarę rozwoju inspekcji jednolitość form
i metod postępowania wobec kontrolowanych podmiotów stawała się trudniejsza. Wobec tego pojawiła się konieczność
centralizacji. Reformę wprowadzano
stopniowo; w pierwszym okresie nie powoływano nowych urzędników, a od
1871 r. kierownictwo inspekcji pozostawało w rękach dwóch funkcjonariuszy.
W 1878 r. jednego nominowano na stanowisko inspektora głównego (Chief Inspektor of Factories) i powierzono mu
kierownictwo nad całym urzędem. Terytorium kraju podzielono na 5 dużych
okręgów, na czele których stał tzw. superintending. Do jego podstawowych
obowiązków należał bezpośredni nadzór
nad pracą inspektorów fabrycznych.
W ten sposób osiągnięto zamierzone cele – ujednolicono formy i metody pracy
oraz jednakowe stosowanie przepisów
ustaw ochronnych. Taki model angielskiej
inspekcji przetrwał do lat dwudziestych XX wieku.
15
Przepisy ochronne zawarte w ustawach
angielskich zawierały takie pojęcia jak fabryka (factory) i warsztat (workshop) oraz
warsztaty domowe (domestic workshops).
Dane miejsce nazywane było fabryką, jeżeli korzystało z siły napędowej; w przeciwnym razie stanowiło warsztat. Rozróżnienie powyższe miało generalne
znaczenie, ponieważ nadzór nad warunkami zdrowotnymi w warsztatach należał
do władz komunalnych. Nadzorowi inspektorów fabrycznych podlegały przede
wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłowe oraz zakłady chałupnicze (domestic workshops), w których wszystkie
osoby zatrudnione były członkami tej samej rodziny i mieszkały w pomieszczeniach przedsiębiorstwa.
16
M. Bornstein-Łychowska, op. cit., s. 143.
17
Funkcjonariusze miejscowych władz
zdrowia publicznego uzyskali uprawnienia inspektorów fabrycznych w zakresie
wstępu do zakładów; inspektorzy sprawowali zaś nad tymi urzędnikami zwierzchni
nadzór.
18
W tej liczbie było 165 mężczyzn i 34
kobiety; w tym inspektor główny, pomocnicy inspektora głównego, inspektorzy
ogólni, pomocnicze inspektorki ogólne,
inspektorzy obwodowi, inspektorzy okręgowi, inni inspektorzy, asystenci inspekcyjni, inspektorzy-lekarze, inspektorzy ds.
urządzeń elektrycznych, inspektorzy ds.
przemysłu maszynowego oraz inspektorzy ds. płac włókienniczych.
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ców, ale bez względu na wynik postępowania odwoławczego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z udziałem zakwestionowanej maszyny, zobowiązany był do zapłacenia wysokiej grzywny, która przyznawana była w całości poszkodowanemu. Należy jeszcze podkreślić, iż zasadniczą metodą
rozwiązywania konfliktów w fabrykach oraz
stosowania w praktyce przepisów ochronnych była metoda rozjemstwa. Z prawa wydawania zarządzeń korzystano z dużą rozwagą, zwłaszcza że zarządzenia w sprawach
zapobiegania wypadkom przy pracy mógł
wydawać tylko inspektor główny.14
Ustawa z 1844 roku w sposób ogólny wyznaczyła zasady postępowania oraz katalog
uprawnień inspektorów przemysłowych w Anglii na kilkadziesiąt kolejnych lat. Z ważniejszych zmian dokonanych w następnych latach należy wymienić: prawo do wydawania,
na wniosek inspektorów fabrycznych, zarządzeń z dziedziny higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przez sądy policyjne oraz
przekazanie władzom miejscowym w 1867
roku nadzoru nad warsztatami w zakresie
czasu pracy dzieci, młodocianych i kobiet.
Praktyka pokazała jednak, iż pomysł okazał
się nietrafiony, nie licząc kilku przypadków
właściwego działania władz w zakładach zlokalizowanych w wielkich miastach. Już w 1871
roku zdecydowano się oddać nadzór z powrotem inspektorom przemysłowym.15 Wskutek tej decyzji liczba zakładów podległych
inspekcji wzrosła w krótkim czasie z 30 do 110
tysięcy. Nie zatrudniono jednak przez dłuższy czas dodatkowego personelu inspekcyjnego. Skutkiem takiego stanu rzeczy była słaba realizacja przepisów ustaw ochronnych
w nadzorowanych przedsiębiorstwach. Ponadto większość czasu pochłaniały inspektorom kontrole małych warsztatów.16 Taka sytuacja trwała aż do roku 1891, kiedy to nadzór nad stosowaniem przepisów higieny
w warsztatach powierzono z powrotem władzom miejscowym.17
Rozpatrując rozwój angielskiego ustawodawstwa dotyczącego inspekcji, warto odnotować również fakt, iż w roku 1893 do służby przyjęto pierwsze kobiety. Ich praca okazała się bardzo trudna, zważywszy na fakt, iż
w kwestiach nadzoru nad pracą kobiet w zakładach przemysłowych wizytować musiały
przedsiębiorstwa nie tylko w całej Anglii, ale
również w Szkocji i Irlandii. W początkowym
okresie ich działalności, tj. do roku 1898, inspektorki pozostawały pod zwierzchnictwem

inspektora głównego, choć mogły bez wiedzy inspektora obwodowego samodzielnie
wizytować zakłady. Z czasem tę odmienność
zlikwidowano, przyznając kobietom zatrudnionym w inspekcji takie same prawa jak
mężczyznom.
Skutkiem wielu decyzji, dotyczących rozwoju organizacyjnego oraz zakresu przedmiotowego działalności inspekcji fabrycznej
w Anglii, na przełomie XIX i XX wieku model
ustrojowy urzędu był w zasadzie gotowy
i oparty na sprawdzonych wzorcach. Z początkiem XX wieku personel inspekcji fabrycznej liczył w sumie 199 osób.18 Na czele inspekcji stał inspektor główny, który wchodził
w skład Departamentu Fabrycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do zakresu
jego kompetencji należał nadzór nad wykonywaniem ustaw ochronnych, z wyjątkiem
nadzoru nad higieną publiczną należącą
do kompetencji władz miejscowych. Obszar
kraju podzielono na okręgi, te zaś na mniejsze jednostki zwane obwodami – w sumie
było ich 83. Personel każdego obwodu obejmował inspektora obwodowego oraz kilku
inspektorów, w tym inspektorów asystentów.
Inspektor obwodowy odpowiadał za organizację i nadzór nad zakładami jedynie na terenie podległego mu obwodu. Zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich inspektorów obwodowych należał do inspektora okręgowego, który od podległych urzędników
miał prawo wymagać sprawozdań, zwłasz-
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cza w czasie wizyt realizowanych w poszczególnych obwodach. Inspektorzy-lekarze, inspektorzy ds. urządzeń elektrycznych i przemysłu maszynowego podlegali bezpośrednio inspektorowi głównemu i byli przydzielani do poszczególnych obwodów w zależności od potrzeb wynikających ze sprawowanego nadzoru nad zakładami. Do podstawowych obowiązków lekarzy inspekcyjnych
należało wystawianie dzieciom świadectw
o zdolności do podjęcia pracy w określonej
branży, badanie stanu zdrowia robotników
zatrudnionych w tzw. zawodach niebezpiecznych oraz w wypadku zatruć, a także składanie przełożonym sprawozdań z wyników zrealizowanych czynności. Stosunkowo szeroki
był zakres przedmiotowy nadzoru ze strony
samych inspektorów i obejmował zagadnienia: ochrona robotnika przy wykonywaniu
określonych prac lub zawodów, ochrona pracy kobiet, młodocianych i dzieci, udział w dochodzeniu związanym z nieszczęśliwymi wypadkami, ochrona kobiet i dzieci przy pracach z ołowiem, nadzór nad stosowaniem
przez przedsiębiorców wypłat, w tym gratyfikacji w naturze, tzw. truck acts, oraz prawo
oskarżania pracodawców w razie stwierdzenia naruszeń przepisów ustaw ochronnych.19
Szeroki zakres działalności wymagał od ustawodawcy podjęcia określonych działań w celu zagwarantowania urzędnikom niezależności. Takie unormowanie również znalazło się
w przepisach i polegało na tym, iż inspekto-
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rzy, którzy pomyślnie zdali egzaminy i przeszli dwuletni okres próby, byli mianowani
na poszczególne stanowiska i podlegali wyłącznie inspektorowi głównemu. Ponadto
w zakresie realizacji sprawowanego nadzoru
mieli zupełną swobodę, ograniczoną jedynie
zakresem obowiązujących ustaw ochronnych
oraz własnej wiedzy i doświadczenia.
Działalność inspekcji pracy w Anglii była
niezmiernie intensywna, biorąc pod uwagę
fakt, iż personel inspekcyjny pozostawał stosunkowo nieliczny.20 W 1932 roku czynnych
było 246 inspektorów, którzy dokonali 220
tys. czynności wizytacyjnych. Ponadto przedstawiciele urzędu sprawowali merytoryczny
nadzór nad Muzeum Bezpieczeństwa Pracy
w Londynie oraz prowadzili intensywne prace naukowo-badawcze w zakresie opracowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej dla nowo powstających gałęzi przemysłu. Angielska inspekcja od samego początku ściśle współpracowała z wyspecjalizowanymi agendami Międzynarodowej Organizacji Pracy, wnosząc cenny wkład w rozwój ustawodawstwa dotyczącego stosunków
pracy oraz nadzoru nad warunkami pracy.
W kolejnych latach idee zawarte w ustawodawstwie ochronnym Anglii zaczęły się
przedostawać na kontynent europejski. Rządy poszczególnych państw zaczęły sobie zdawać sprawę z tego, iż bez wprowadzenia
przepisów ochronnych w środowisku pracy
rozwój kapitalistycznych stosunków produkcji może okazać się niemożliwy lub co najmniej w znacznym stopniu utrudniony. Na kontynencie, podobnie jak w Anglii, rozwój przepisów ochronnych przebiegał według podobnego scenariusza. Na początku obejmowano opieką ustawodawcy pracujące dzieci,
potem kobiety, wreszcie z dużymi oporami
dorosłych robotników. Rozwój przepisów
ochronnych stanął bowiem w sprzeczności
z ideą swobody gospodarczej i wolności nawiązania stosunku pracy.21
W ślad za ustawodawstwem angielskim
instytucje inspekcji pracy wprowadzono w Danii (1873 r.), we Francji (1874 r.), w Szwajcarii
(1877 r., ale w kantonie zuryskim już w 1859 r.),
w Niemczech (1878 r.) oraz w Rosji (1882 r.).
Naszego kraju nie było w tych latach na politycznej mapie Europy, dlatego interesuje nas
powstanie i rozwój inspekcji pracy w XIX wieku głównie w tych państwach, pod rządami
których znajdowały się nasze ziemie zagrabione pod koniec XVIII wieku. W dalszej części pracy przedstawione zostaną zatem za-

Ilustracje to slajdy na szkle
– niemieckie i angielskie – stanowiące materiał do nauczania
bezpiecznej pracy górników.
W latach czterdziestych inspektorzy wymazali napisy
w języku niemieckim i angielskim, wprowadzili napisy polskie i wykorzystywali te slajdy
do szkolenia górników.
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Skargę na działalność przedsiębiorcy
sprzeczną z ustawą inspektor wnosił
do sądu policyjnego (Court of Sumary Jurisdiction). Miał prawo przedstawić oskarżenie oraz zaproponować świadków, których należało w sprawie przesłuchać.
W pewnych sprawach inspektor mógł korzystać ze specjalnego przywileju w celu
zaostrzenia wysokości nakładanej kary
pieniężnej; w sytuacji naruszenia przepisów ochronnych w stosunku do na przykład 20 kobiet mógł wszcząć 20 postępowań jednocześnie i żądać ukarania
w 20 oddzielnych sprawach. Korzystając
z takiego prawa, inspektorzy mieli istotny
wpływ na wymiar kary. Jednocześnie
w znaczącym zakresie mogli realizować
elementy prewencji szczególnej i ogólnej.
20
Z. Puławski, Stulecie angielskiej inspekcji pracy, „Praca i Opieka Społeczna”1934,
nr 1, s. 35.
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gadnienia dotyczące genezy, rozwoju i zakresu przedmiotowego działalności inspekcji pracy w Rosji, Austrii oraz Prusach.

2. Inspekcja fabryczna w Rosji
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K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. IV, Warszawa 1982, s. 166.
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Zakon ot 1 iûnâ 1882 g., O maloletnih,
rabotaûŝih na zavodach, fabrikah i manufakturah – PSZ. III sobranie (dalee – III),
SPb., 1886, t. II, № 931. Na terenie Królestwa Polskiego przepisy ustawy o pracy
małoletnich wprowadzone zostały w roku 1886; zob. S. Rosiak, Inspekcja Fabryczna Guberni Piotrkowskiej, „Archeion”
nr XXV, Warszawa 1954, s. 18.
24
H. Altman, Inspekcja fabryczna w b. Królestwie Polskim i jej akta w archiwach państwowych, „Archeion” nr XXI, Warszawa 1952, s. 28.
25
Pierwszym inspektorem okręgu warszawskiego został Polak Aleksander Michajłowicz Blumenfeld, który nie pozostawił po sobie dobrego wrażenia. W 1886 r.
został odwołany z zajmowanego stanowiska, a na jego miejsce powołano lekarza – Włodzimierza Włodzimierzowicza
Światłowskiego. Obszerny artykuł ukazujący działalność pierwszych inspektorów
fabrycznych w Królestwie Polskim Rola rosyjskiej inspekcji fabrycznej w ochronie zdrowia robotników Królestwa Polskiego u schyłku XIX wieku autorstwa J. Fijałek ukazał się
w miesięczniku „Zdrowie Publiczne”1976,
nr 1, s. 76, wydawanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie.
26
Atmosfera, jaka towarzyszyła w pierwszych latach działalności inspektorów, była na tyle stresująca, iż jeden z inspektorów zajmujący się kontrolą zatrudnionych
w przemyśle dzieci i młodzieży Ilia Mołosow, zaszczuty psychicznie przez fabrykantów z okolic Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego, popełnił w wieku 28 lat
samobójstwo. Również inspektor
W. Światłowski uległ dziwnemu wypadkowi w trakcie wykonywania czynności
kontrolnych, a następnie został oskarżony przez fabrykantów o podżeganie
do strajków w Łodzi w 1892 r.. Skutkiem
tego on oraz jego dwaj pomocnicy złożyli dymisję z zajmowanych stanowisk
w marcu 1894 r.
27
O skali zaniedbań w przemyśle rosyjskim może świadczyć fakt, iż w 1900 r.
na 1000 robotników zatrudnionych w fa-
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Ustawodawstwo ochronne dotyczące stosunków pracy pojawiło się w Rosji, w tym
w za bo rze ro syj skim, w dru giej po ło wie XIX wieku; zdecydowanie później niż
na innych polskich ziemiach pod zaborami.
Również tutaj przyczyną powstania szeregu
przepisów były z jednej strony wzrost aktywności i znaczenia coraz lepiej zorganizowanych or ga ni za cji ro bot ni czych, z dru giej – ustępstwa przedsiębiorców jako element zwalczania ich siły. Jednak na ziemiach
zaboru rosyjskiego szczególne znaczenie, niespotykane w takim zakresie w Prusach czy
Austrii, odgrywała represja realizowana za pośrednictwem policji państwowej. Pomimo coraz słabszej siły oddziaływania wzrastała ona
aż do przełomu XIX i XX wieku. W okresie,
w którym w ościennych państwach odstąpiono od tego rodzaju szykan w stosunku
do robotników, w Rosji trwała w najlepsze
i to w niespotykanej gdzie indziej skali. Tak
jak w innych państwach za wprowadzaniem
przepisów ochronnych w stosunku do robotników opowiadała się coraz znaczniejsza grupa przedsiębiorców, jednak olbrzymi obszar
państwa oraz duże różnice w stopniu uprzemysłowienia kraju znacząco opóźniały wprowadzanie „nowinek” w tym zakresie. Wiele
odrębności w ustawodawstwie ochronnym
występowało w Królestwie Polskim. Najszybciej przepisy znajdowały zastosowanie w rejonach przodujących w rozwoju przemysłu,
jak na przykład w okręgu łódzkim czy warszawskim.22
Ustawodawstwo pracy w Rosji zostało zapoczątkowane przez ustawę z 1 czerwca 1882
roku o pracy małoletnich, na mocy której powołano również do życia inspekcję fabryczną 23 . W pierw szym okre sie dzia łal no ści
do głównych zadań urzędu należał przede
wszystkim nadzór nad wykonywaniem przepisów o pracy małoletnich i o uczęszczaniu
przez nich do szkół początkowych oraz sporządzanie, przy udziale policji, protokołów
o naruszeniu przepisów ustawy i przekazywanie ich do organów sądowych, a także
oskarżanie przed sądami osób winnych naruszenia przepisów wspomnianej ustawy.24
Spod nadzoru inspekcji wyłączone zostały
zakłady przemysłowe stanowiące własność

Skarbu Państwa oraz zakłady górnicze. Inspekcja fabryczna do 1905 roku była organem Ministerstwa Finansów, a następnie została podporządkowana nowo powstałemu
Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Podobnie
jak w innych państwach inspekcja była początkowo nieliczna, urząd składał się z głównego inspektora fabrycznego oraz 9 inspektorów okręgowych i 10 pomocników. Urząd
inspektora fabrycznego okręgu warszawskiego utworzono w Warszawie.25 Do pomocy
powołano także jednego inspektora w Łodzi,
którego nadzór obejmował również ziemie
guberni piotrkowskiej, kaliskiej, radomskiej
i kieleckiej. Od samego początku działalności inspektorzy napotykali w swojej pracy
na poważne przeszkody, które często wręcz
uniemożliwiały realizację ustawowych obowiązków. Przede wszystkim spotykali się z zaciekłym oporem ze strony właścicieli fabryk,
którzy twierdzili, iż nikt nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy kapitalistycznych
przedsiębiorstw.26 Ponadto powołano bardzo
ograniczoną liczbę inspektorów, co wykluczało możliwość sprawowania skutecznego
nadzoru.27 W 1885 roku na jednego inspektora przypadało 1295 zakładów przemysłowych. Wobec takiego stanu rzeczy sytuacja
materialno-prawna dzieci i młodzieży, zatrudnionych w fabrykach w pierwszych latach
obowiązywania ustawy, nie uległa żadnej poprawie. Przedsiębiorcy nieraz nie wpuszczali
inspektorów na teren fabryki bądź ukrywali
zatrudnianie dzieci. Temu procederowi sprzyjał fakt, iż kara grzywny za przekroczenia przepisów ustawy nakładana przez inspektorów
mogła wynieść maksymalnie 100 rubli. Nie
stanowiła ona żadnej dolegliwości dla przedsiębiorcy i tym samym nie spełniała roli prewencyjnej. Z kolei za zachowanie właściciela
polegające na niewpuszczeniu inspektora
na teren fabryki ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji.28
Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu
inspekcji fabrycznej zostały wprowadzone
3 czerwca 1886 roku na mocy ustawy fabrycznej.29 Nadzór nad wykonywaniem przepisów ochronnych powierzono miejscowej
władzy, reprezentowanej przez gubernialne
urzędy do spraw fabrycznych. W ich skład
wchodzili: miejscowy gubernator jako przewodniczący, wicegubernator, prokurator sądu okręgowego, naczelnik żandarmerii, inspektor fabryczny oraz przedstawiciele samorządu ziemskiego, zastąpieni następnie
przez przedstawicieli fabrykantów. Był to więc
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urząd reprezentujący władze państwowe
i przedsiębiorców, bez jakiejkolwiek reprezentacji pracowniczej; wyposażony w prawo
do wydawania przepisów w zakresie ochrony życia i zdrowia robotników, wydawania
decyzji w sytuacji naruszenia przepisów ustawy, nadzoru nad przestrzeganiem przez fabrykantów i robotników wzajemnych obowiązków wynikających z umowy najmu, rozpatrywania skarg na zarządzenia inspekcji fabrycznej z prawem ich anulowania, wydawania wiążącej wykładni w zakresie stosowania
przepisów, zatwierdzania taryf płac robotniczych i regulaminów fabrycznych, stosowania środków do likwidacji zatargów w fabrykach oraz występowania w sądach w charakterze oskarżycieli w sprawach o naruszenie
przepisów ustawy z 1886 roku. Należy jednak podkreślić, iż decyzje wynikające z przedmiotowego zakresu działalności, w formie
wpisów do dziennika uchwał, podejmowały
urzędy gubernialne na posiedzeniach kilka
razy w roku, zaś faktyczną pracę w zakładach,
polegającą na ich wizytacji, wykonywali inspektorzy fabryczni. Można więc powiedzieć,
iż do kompetencji organu kolegialnego nale ża ła de cy zyj ność, a w ge stii in spek to rów – elementy kontroli, ale o charakterze
czysto wykonawczym w stosunku do postanowień wydawanych przez urzędy gubernialne.30 Poza tym inspektor pozostawał w całkowitej zależności od urzędu gubernialnego. Nie miał prawa skargi na decyzje urzędu,
natomiast przedsiębiorca mógł zaskarżyć decyzje inspektora. Biorąc pod uwagę skład organu, mógł liczyć na przychylność przy podejmowaniu ostatecznego rozstrzygnięcia.31
Jeżeli do tych unormowań prawnych dodamy wyjątkową arogancję fabrykantów w stosunku do przedstawicieli inspekcji fabrycznej, nieustanne próby ich przekupstwa i zastraszania, to nie może dziwić fakt, iż większość oddanych służbie inspektorów zrezygnowała z zajmowanych stanowisk bądź została z nich usunięta. Pozostali w służbie
urzędnicy stali się bezwolnym narzędziem
o charakterze raczej policyjnym, nie kontrolnym, służącym do tłumienia strajków robotniczych.32
Kolejnym krokiem do zredukowania roli
i znaczenia inspekcji fabrycznej była ustawa
z 14 marca 1894 roku o reorganizacji inspekcji fabrycznej i posad mechaników gubernialnych,33 na mocy której zlikwidowano stanowisko głównego inspektora fabrycznego,
a inspektorów sprawujących nadzór w po-
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szczególnych guberniach poddano pod zarząd Departamentu Handlu i Przemysłu w Ministerstwie Finansów. Przy okazji zlikwidowano również stanowiska inspektorów okręgowych. Ponadto stworzono sieć gubernialnych organów inspekcji, równoległą do gubernialnych urzędów do spraw fabrycznych.
Wskutek takich decyzji pod koniec XIX wieku
znacznie wzrosła liczba inspektorów; w 1899
roku powołanych było 55 starszych inspektorów oraz 195 inspektorów fabrycznych.
Wzrost liczby etatów inspekcyjnych nie służył jednak poprawie warunków pracy. Władze miały na celu wzmożenie nadzoru, ale
o charakterze policyjnym; wszelkie informacje o ruchach strajkowych zauważone podczas wizytacji zakładów miały być niezwłocznie przekazywane do władz policyjnych.34 Ponadto nałożono na inspektorów nowe obowiązki, pozostające w jawnej sprzeczności
z ich podstawową funkcją. Zobowiązano ich
bowiem do nadzoru nad kotłami parowymi
i do kontroli opłat skarbowych z tego tytułu.
Dodano również inspektorom obowiązki
o charakterze czysto statystycznym, takie jak
informowanie Ministerstwa Finansów o stanie przemysłu w zakresie wyposażenia technicznego poszczególnych fabryk, rodzaju i jakości przerabianego surowca, wartości rynkowej i warunków zbytu produktów. Do zakresu działania inspektorów należało ponadto wydawanie opinii w sprawach kredytów
dla zakładów przemysłowych.35 Oczywistą
rzeczą jest, iż w tych warunkach sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy było bardzo utrudnione. Zakazano nawet druku sprawozdań z działalności inspekcji fabrycznej,
uznając, iż są nikomu niepotrzebne. W rezultacie tych działań inspekcja fabryczna straciła w oczach robotników resztki autorytetu.
Dochodziło nawet do sytuacji, w których gorliwość inspektorów w realizacji uprawnień
po li cyj nych wy wo ły wa ła za że no wa nie
u zwierzchników w Ministerstwie Finansów.36
W 1899 roku dokonano mało istotnej reorganizacji inspekcji fabrycznej, polegającej
na włączeniu w struktury urzędu odrębnej
do tej pory inspekcji górniczej.37 Przywrócono ponadto stanowiska inspektorów okręgowych; utworzono 6 okręgów, w tym okręg
warszawski obejmujący 10 guberni Królestwa
Polskiego oraz gubernie: grodzieńską, kowieńską i wileńską. Jednocześnie powołano
do życia Główny Urząd do Spraw Fabrycznych i Górniczych w Petersburgu, któremu
podporządkowano urzędy gubernialne. Skład

brykach budowy maszyn wydarzyło
się 113 wypadków, zatem co dziewiąty
robotnik ulegał wypadkowi. Taka osoba
była pozbawiona środków do życia, a system ubezpieczeń społecznych nie istniał;
szerzej: zob. Statistika nesčastnyh slučaev
s rabočimi za 1911 god, Izdatel'stvo Ministerstva Torgovli i Promyšlennosti, Peterburg 1914.
28
Nawet w sytuacji, gdy doszło do przekroczenia obowiązującego ustawodawstwa ochronnego, inspektorzy niezwykle
rzadko sporządzali protokoły w celu wymierzenia kary finansowej; najczęściej
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29
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fabričnoj inspekcii, PSZ. III sobranie, III.
SPb, 1888, t. VI, № 3769.
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s. 124.
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Gubernator warszawski w okólniku z 12
grudnia 1913 r. zobowiązał inspektorów
przemysłowych do skutecznej walki ze
strajkami poprzez ustalanie nazwisk agitatorów i niezwłocznie przekazywanie
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nowo powołanego urzędu był tak skonstruowany, aby w dalszym ciągu ograniczać bardzo nikłe uprawnienia inspekcji fabrycznej.
W jego skład weszli wyżsi urzędnicy Ministerstwa Finansów, dyrektor i wicedyrektor
departamentu Policji, przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości i wojny oraz dziewięciu przedstawicieli fabrykantów. Kompetencje urzędu zostały tak opracowane, aby
z jednej strony wzmocnić nadzór nad zakładami, a z drugiej ukierunkować miejscowe
urzędy na działania policyjne. Do uprawnień
Głównego Urzędu do Spraw Fabrycznych należało m.in. wydawanie przepisów ogólnych
o środkach zabezpieczenia życia, zdrowia
i moralności robotników oraz organizacji pomocy lekarskiej w fabrykach, rozstrzyganie
odwołań od decyzji urzędów miejscowych,
wydawanie zarządzeń w przedmiocie uszczegółowienia przepisów obowiązujących ustaw
o nadzorze nad zakładami przemysłowymi,
wyjaśnianie wątpliwości powstałych na gruncie stosowania ustawodawstwa fabrycznego. Niemal równocześnie podjęto działania
legislacyjne w kierunku dalszego uniezależniania inspekcji fabrycznej od administracji
gubernialnej. W dniu 30 maja 1903 roku zostało wydane rozporządzenie o trybie podporządkowania inspekcji fabrycznej gubernatorom oraz niektórych zmianach w wewnętrznej organizacji inspekcji fabrycznej.38
Na mocy tego aktu oddano inspektorów fabrycznych pod zależność służbową od gubernatorów. Od tej pory takie kwestie jak
mianowanie, awansowanie i nagradzanie inspektorów wymagało zgody właściwego gubernatora. Ponadto inspektorzy fabryczni zostali zobowiązani do składanie gubernatorom okresowych sprawozdań z działalności.39
Z przedstawionych powyżej uwarunkowań wyłania się obraz urzędu, który powołany został do sprawowania nadzoru nad warunkami pracy, a który w krótkim czasie przekształcony został, na wyraźne żądanie carskiej biurokracji i przedstawicieli kapitału,
w sprawnie działający aparat o charakterze
policyjnym. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów, które nadzorowało inspekcję fabryczną, mogli z całą prawdą stwierdzić, iż „z uwagi na swe cele i zadania działalność inspekcji
fabrycznej wiąże się z całym szeregiem różnorodnych interesów, m.in. z celami ochrony
porządku państwowego i spokoju publicznego”.40
Organizacja inspekcji fabrycznej, utrwalona na podstawie ustawy z 1899 roku i po-

stanowienia z 1903 roku, przetrwała do wybuchu rewolucji w Rosji, a na terenie Królestwa Polskiego do roku 1915, kiedy to kwestie organizacji inspekcji spoczęły wreszcie
w rękach Polaków. Nietrudno się domyślić, iż
wzorce dotyczące organizacji oraz zakresu
przedmiotowego działalności nowo powstałej polskiej inspekcji czerpano z doświadczeń
państw zachodnich. Inspekcja przemysłowa
w Rosji nie mogła bowiem być w tym zakresie wzorcem.

3. Inspekcja fabryczna
na ziemiach zaboru austriackiego
Już w końcu XVIII wieku, z inicjatywy cesarza Józefa II, wydano w Austrii pierwsze zarządzenia dotyczące ochrony pracy. Tak jak
w innych państwach dotyczyły one ochrony
dzieci zatrudnionych w przemyśle i miały
na celu przede wszystkim ochronę ich zdrowia w środowisku pracy. Nadzór nad ich stosowaniem powierzono lekarzom powiatowym. Wprowadzone jednocześnie ustawy
szkolne mocno ograniczyły możliwość zatrudniania dzieci w przemyśle do ukończenia 12. roku życia. Najdalej w realizacji przepisów ochronnych poszły władze Vorarlbergu i Dolnej Austrii, w których zakazano pracy
dzieci i pracowników młodocianych.41 W jed-

Karol stracił rękę, dlatego przysiągłem sobie zawsze stosować blaszaną osłonę, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo.
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Wyłącz prąd – bo będziesz mój.

nym ze sprawozdań władzy administracyjnej
Vorarlbergu zawarto interesującą informację
o konieczności powołania inspektorów fabrycznych na wzór tych, których powołano
w Anglii. W następnych latach realizację przepisów ochronnych dotyczących pracy dzieci
zamierzano powierzyć okręgowym inspektorom szkolnym i księżom; projekt stosownej ustawy nie został jednak wprowadzony
w życie. Pierwsze przepisy o ochronie zdrowia i życia robotników pojawiły się w ordynacji przemysłowej z 1859 roku.42 Wprowadzały one obowiązek urządzania stanowisk
pracy w sposób zapewniający robotnikom
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Późniejsze nowelizacje tego przepisu wprowadziły uściślenie obowiązków w stosunku do poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw, były to jednak normy o charakterze publicznoprawnym, nie dające żadnych uprawnień robotnikom. W razie nieszczęśliwego wypadku
na stanowisku pracy, skutkującego urazem,
pracownik nie miał prawa do żadnego zadośćuczynienia ani odszkodowania.43 Pod dużym znakiem zapytania pozostawała kwestia
przestrzegania przepisów ochronnych w praktyce. Nie został bowiem faktycznie powołany żaden organ służący do sprawdzania ich
realizacji w fabrykach. Liczne projekty dotyczące powołania inspektorów, popierane
zwłaszcza przez przedstawicieli Ministerstwa
Finansów, nie doczekały się realizacji. Dopiero w grudniu 1880 roku udało się wprowa-
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dzić zmiany do ustawy przemysłowej, w konsekwencji których 17 czerwca 1883 roku powołano do życia inspekcję pracy.44 Na czele
nowo powstałego urzędu stanął centralny inspektor przemysłowy, do którego podstawowych obowiązków należało m.in. czuwanie
nad należytym wypełnianiem obowiązków
przez podległych inspektorów oraz przedstawianie parlamentowi corocznego sprawozdania z działalności urzędu. Inspektorzy podlegali władzom administracyjnym i mieli status urzędników państwowych, co w znacznym stopniu czyniło ich działalność niezależną. Inspektorom przysługiwało prawo wstępu do zakładów pracy o każdej porze dnia
i nocy; uprawnienie powyższe dotyczyło również mieszkań robotniczych. Ponadto mieli
oni prawo przesłuchiwania, na osobności,
wszelkich osób w sprawach dotyczących wypadków. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów zawartych w ustawie przemysłowej inspektor był zobowiązany zawiadomić miejscowe władze i żądać wydania stosownych
zarządzeń w celu likwidacji źródła zagrożeń
dla zdrowia i życia robotników. Poza tym inspektorzy byli zobowiązani współdziałać z władzami przemysłowymi przy stosowaniu przepisów ustawy przemysłowej, głównie poprzez
składanie sprawozdań z przeprowadzanych
kontroli i udzielanie stosownych opinii.45
Podobnie jak w innych państwach, które
wprowadziły urzędy inspekcji pracy, również
w Austrii liczba urzędników była początkowo niewielka i wynosiła w 1884 roku 9 osób,
by w 1918 roku osiągnąć liczbę 42 etatów.
Jednak dla realizacji celów wskazanych w ustawie inspektorzy otrzymali pomoc w postaci
podinspektorów, którzy wykonywali czynności na rzecz i w imieniu swoich patronów.
Warto odnotować fakt, iż już w 1906 roku
w charakterze podinspektorów zatrudniono
kobiety.46
Inspektorzy przemysłowi czuwali nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony życia i zdrowia robotników w warsztatach pracy i mieszkaniach robotniczych, długości dnia
pracy i przerw w pracy, zatrudniania pracujących, regulaminów pracy, wypłaty zarobków
i wydawania świadectw robotniczych oraz
kształcenia zawodowego młodocianych. Z czasem zakres przedmiotowy sprawowanego
nadzoru uległ rozszerzeniu. W 1885 roku
do obowiązków inspektorów dodano nadzór nad szkołami zawodowymi stosującymi
maszyny, w 1888 roku powierzono im kontrolę nad prywatnymi wytwórniami prochu,
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Kaiserliches Patent, womit eine Gewerbe-Ordnung für den ganzen Umfang des
Reiches, mit Ausnahme des venetianischen Verwaltungsgebietes und der Militärgränze, erlassen, und vom 1. Mai 1860
angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird,
vom 20.12.1859, RGBl nr 227/1859, Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum
Österreich, 1859, Stück 65, s. 619-649.
43
Nie istniały wówczas niezależne sądy
do rozstrzygania spraw wynikających ze
stosunku pracy; o wszystkim decydowały organy administracji. Pierwsze sądy
przemysłowe w Austrii pojawiły się
na mocy ustawy z 14 maja 1869 r. i przejęły od organów administracji orzecznictwo w sporach między pracownikami
a pracodawcami. Było ich jednak tak niewiele, iż w rzeczywistości sytuacja materialno-prawna robotników nie uległa
zmianie. Na ziemiach polskich pod zaborami sytuacja była jeszcze gorsza – w 1869 r. istniał tylko jeden sąd przemysłowy w Bielsku, a od 1899
r. – w Krakowie i Lwowie; szerzej: zob.
K. Grzybowski, op. cit., s. 403.
44
Gesetz, betreffend die Bestellung von
Gewerbeinspectoren, vom 17.06.1883,
RGBI nr 117/1883, Reichsgesetzblatt für
die im Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder, 1883, Stück 34, s. 396399
45
K. Grzybowski, op. cit., s. 402.
46
Inspektorki nadzorowały przede
wszystkim zakłady konfekcyjne w okręgu wiedeńskim w tych zakładach, gdzie
występowała znaczna liczba kobiet.
W 1914 r. czynnych było 5 podinspektorek; szerzej: zob. M. Bornstein-Łychowska, op. cit., s. 6.
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47
Gesetz, betreffend die Bestellung von
Gewerbeinspectoren, vom 17.06.1883,
RGBI nr 117/1883, Reichsgesetzblatt für
die im Reichsrath vertretenen Königreiche und Länder, 1883, Stück 34,
s. 396 – 399.
48
L. Biliński, Austriacka ustawa przemysłowa a postęp nauk społecznych, „Prawnik” 1870, I, s. 44.
49
Rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami stosunku pracy oraz zatargów zbiorowych było również zmorą polskiej inspekcji pracy powołanej po odzyskaniu
niepodległości. Wśród przyczyn takiego
stanu rzeczy należy wymienić przede
wszystkim decyzje natury politycznej.
Rządy w poszczególnych państwach zdawały sobie bowiem sprawę z tego, iż inspektorzy cieszyli się dużym zaufaniem
wśród robotników; ich udział w rozstrzyganiu zatargów przynosił zazwyczaj spodziewane efekty oraz przywrócenie spokoju społecznego. Jak pokazuje nasza
historia, nawet powołanie sądów pracy
w 1928 r. nie spowodowało istotnego
zmniejszenia akcji pojednawczej organów inspekcji pracy; szerzej na ten temat: zob. M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939,
Warszawa 1960, s. 248; H. Krahelska,
M. Kirstowa, S. Wolski, Ze wspomnień inspektora pracy, Warszawa 1936, s. 76.
50
M. Bornstein-Łychowska, op. cit., s. 91.
51
Skład komisji proponowany przez gubernatora Dusseldorfu pozwala się domyślać, iż wzorce autor czerpał z uregulowań, jakie wówczas obowiązywały już
w Anglii.
52
Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, vom 9.
März 1839, Gesetzessammlung für die
Königlichen Preußischen Staaten, 1839,
No. 12, s. 156-158 (Gesetz nr 2005).
53
W Prusach, podobnie jak w Anglii i Rosji, głównym powodem powołania pierwszych instytucji nadzoru nad warunkami
pracy były doniesienia o ciężkiej i wycieńczającej pracy dzieci w fabrykach. Inicjatywa w tym zakresie wyszła od postępowych przedstawicieli kapitału, którzy
widzieli spore zagrożenie dla rozwoju
przemysłu w niekontrolowanym wyzysku
robotników, zwłaszcza kobiet i dzieci.
54
Gesetz, betreffend einige Abänderungen des Regulativs vom 9. März 1839,
über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken, vom 16. Mai 1853, Gesetzessammlung für die Königlichen
Preußischen Staaten, 1853, No. 19, s. 225227 (Gesetz nr 3750). W 1849 roku ukazał się wprawdzie rozkaz królewski, dotyczący powołania kolegialnych rad
przemysłowych złożonych z przedstawicieli przemysłowców, kupców i rzemieśl-
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a w 1891 roku nadzór nad pracownikami więziennymi. Na podstawie ustawy z 28 grudnia 1887 roku47 do katalogu zakładów podlegających nadzorowi inspekcji dodano zakłady branży rolnej i leśnej. W ten sposób zdecydowanie poszerzono katalog nadzorowanych zakładów, ograniczony uprzednio do zakładów przemysłowych.48 W parze ze wzrostem zakresu przedmiotowego działalności
urzędu szedł rozwój ilościowy okręgów inspekcyjnych; w 1884 roku istniało tylko 9
okręgów, ale w 1918 roku było ich już 42. Ponadto w roku 1919 zatrudniono w inspekcji
pierwszych urzędników kancelaryjnych, którzy przejęli od inspektorów wiele obowiązków o charakterze administracyjnym i sprawozdawczym. W dalszym ciągu jednak do podstawowych obowiązków inspektorów należała korespondencja z władzami przemysłowymi w sprawach dotyczących podań o zezwolenie na budowę zakładów pracy, opinii
o przyznanie poszczególnym zakładom możliwości pracy w godzinach nadliczbowych
oraz zezwolenia na pracę w niedzielę. Do czasu powołania sądów przemysłowych musieli
również interweniować w zatargach. Z czasem spory indywidualne przejęły sądy, ale
w gestii inspektorów pozostawiono zatargi
zbiorowe. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było oczywiście ograniczenie czasu przeznaczonego na wizytacje zakładów pracy.49
Oprócz czynności pojednawczych inspektorom powierzano również inne prace, niezwiązane ze sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad zakładami, jak na przykład opracowywanie przepisów w zakresie zapobiegania wypadkom w określonej branży przedsiębiorstw, przeprowadzanie badań w środowisku pracy w celu ustalenia możliwości wprowadzenia nowych przepisów ochronnych oraz
opi nio wa nie po szcze gól nych za kła dów
w związku z wprowadzaniem systemu ubezpieczeń społecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy także wspomnieć
o możliwości organizowania okresowych zjazdów inspektorów pracy, które były cenną formą wymiany poglądów i doświadczeń oraz
pozwalały na ujednolicenie działań organów
inspekcji.

4. Inspekcja przemysłowa
w zaborze pruskim
Kwestie związane z nadzorem nad warunkami pracy w Niemczech należały w interesującym nas okresie do kompetencji kra-

jów związkowych, choć w ważniejszych sprawach istniały tzw. dyrektywy Rzeszy, dotyczące wszystkich członków. Rozpatrując zatem rozwój inspekcji pracy w Niemczech,
należy prześledzić jej historię we wszystkich
państwach, tym bardziej iż początki ustawodawstwa dotyczącego inspekcji są starsze
niż samo Cesarstwo Niemieckie. Z racji podległości ziem polskich w XIX i na początku XX wieku nas interesuje przede wszystkim historia inspekcji pracy w Prusach. Tu
właśnie już w pierwszej połowie XIX wieku
wyartykułowano potrzebę utworzenia instytucji nadzoru nad warunkami pracy. W 1825
roku doszły do pruskiego rządu bardzo niepokojące informacje o sytuacji dzieci pracujących w zakładach przemysłowych w prowincjach położonych wzdłuż Renu.50 Jeden
z gubernatorów zaproponował nawet powołanie komisji do zbadania warunków pracy w fabrykach, w skład której mieli wejść:
burmistrz, inspektor szkolny, osoba duchowna, sędzia pokoju i przedstawiciel przemysłowców.51 Komisje takie jednak nie powstały. Kwestie powołania organu nadzoru nad warunkami pracy w kilkunastu następnych latach były przedmiotem dyskusji i projektów
przedstawicieli rządu, ale ostateczne decyzje nie zapadły. Dopiero 9 marca 1839 roku
wydano rozporządzenie w sprawie pracy
dzieci w fabrykach52, w którym ustalono konieczność prowadzenia systematycznego
nadzoru nad ich pracą w zakładach pracy.
Nadzór sprawować miały władze policyjne
z pomocą władz szkolnych.53 Ponieważ uregulowania zawarte w rozporządzeniu były
niejednoznaczne, jego stosowanie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Taka niezamierzona przez władze sytuacja przyniosła
jednak ten pozytywny skutek, iż z coraz większą stanowczością zaczęto realizować koncepcję powołania specjalistycznego organu,
kontrolującego sytuację materialno-prawną
robotników i ich rodzin. Dopiero jednak 16
maja 1853 roku powołano po raz pierwszy
w Prusach inspektorów fabrycznych.54 Wprawdzie do ich podstawowych czynności należała kontrola nad robotnikami młodocianymi, jednak w tym celu mieli oni prawo do zapoznawania się z warunkami technicznymi
i higienicznymi w przedsiębiorstwach, a więc
ich wizytowania.
Praca pierwszych inspektorów była niezwykle trudna. Składał się na ten stan rzeczy
przede wszystkim opór ze strony fabrykantów, ale również samych rodziców, dla któ-
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rych korzyści finansowe z pracy własnych
dzieci były podstawowym argumentem w sporach powstających na tle wyzysku.55 Skuteczność pracy inspektorów była jednak dość wysoka, skoro do rządu wpływały liczne podania od przedsiębiorców o uchylenie przepisów powołujących nowy urząd. Kolejnym etapem w rozwoju inspekcji pracy w Prusach
było uchwalenie 21 lipca 1869 roku kodeksu
przemysłowego.56 W ustawie przewidziano
wprawdzie jedynie dobrowolne utworzenie
urzędów inspekcji, ale w art. 107 wprowadzono przepis obligujący każdego przemysłowca do podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i życia robotników w zakładach pracy. Naruszenie tego obowiązku było zagrożone wysokimi karami finansowymi. Tak więc w samej ustawie
nie wspomniano o powołaniu inspektorów,
lecz wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców nie mogło być
realizowane bez ich udziału.57 Wkrótce niezadowolenie szerokich kręgów społeczeństwa z prowizorycznych rozwiązań przyniosło efekt w postaci pisma okólnego ministra
handlu, w którym podkreślono, iż nadzór
nad stosowaniem przepisów ochronnych
w zakresie chorób i wypadków należy powierzać wyłącznie inspektorom fabrycznym
jako urzędnikom o najwyższych kwalifikacjach.58 Jednocześnie powołano nowe kadry
inspektorów; ich liczba zwiększyła się z 3
(w 1873 r.) do 15 (w 1878 r.). Formalny nadzór nad inspektorami sprawowali radcowie
przemysłowi, którzy w 1891 roku zostali przemianowani na radców przemysłowych rejencji.59 Radców zatwierdzał cesarz na wniosek
Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Inspektorów, w imieniu cesarza, powoływał minister
handlu i przemysłu; on też wyznaczał im okręgi oraz siedziby urzędów.60 Radcowie składali
roczne sprawozdania z działalności do Bunde sra tu i Re ich sta gu; w spra woz da niu
za rok 1877 można przeczytać, iż „pierwszą
rzeczą, która w górnośląskich okręgach rzuca się w oczy, jest masowe zatrudnianie kobiet i dziewcząt takimi pracami, jakie zwykle
i powszechnie wykonują mężczyźni”.61
Uprawnienia inspektorów, na podstawie
kodeksu przemysłowego, były stosunkowo
szerokie i obejmowały takie zagadnienia jak
nadzór nad realizacją przez zakłady przepisów o odpoczynku niedzielnym, przestrzegania przepisów ochronnych dotyczących zatrudniania kobiet i małoletnich oraz dotyczących świadectw pracy i płac robotniczych,
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a także kontrole urządzeń technicznych, kotłów parowych eksploatowanych w zakładzie
i nowo uruchamianych zakładów pracy. Nie
podlegały inspektorom spory o płace, terminy wypowiedzenia pracy i kwestie ubezpieczeń robotników od wypadków, choroby,
na starość i na wypadek niezdolności do pracy. Wkrótce okazało się jednak, iż w interesie
pracujących należało rozszerzyć uprawnienia inspektorów o nadzór nad przepisami kodeksu przemysłowego dotyczącymi zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom.62 Ostatecznie jednak w 1891 roku zdołano wprowadzić
do ordynacji przemysłowej nowelę, na mocy
której inspekcję fabryczną przekształcono
w inspekcję przemysłową oraz poddano jej
kontroli wszelkie urządzenia, do których miały zastosowanie przepisy ochronne. Nadzór
nad górnictwem i hutnictwem zarezerwowano dla urzędów górniczych i hutniczych, z tym
że pierwotnie wyłączano tylko kopalnie węgla kamiennego i huty, a od 1 maja 1895 roku – kopalnie rud żelaza.63 Uchylono ponadto przepis dający możliwość radzie Rzeszy
do zwolnienia niektórych państw od obowiązku powoływania inspekcji. Wskutek wielu tarć w łonie rządu poddano pod nadzór
inspekcji również kwestie związane z zapobieganiem wypadkom przy pracy. Jednocześnie zniesiono możliwość oceny decyzji inspektorów przez sądy; kwestie odwołań od zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny scedowano na władze administracyjne.
Urzędnicy inspekcji posiadali odtąd podczas
wykonywania czynności kontrolnych wszystkie uprawnienia przysługujące władzom policji miejscowej. W szczególności mieli oni
prawo dokonywać w każdym czasie kontroli
w zakładach. Zarządzenia w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy mogli wydawać
jednak tylko kierownicy okręgów inspekcyjnych. Odwołanie od ich decyzji przedsiębiorca mógł wnieść do władz administracyjnych
wyższych instancji, w ostateczności do władz
centralnych. W przypadku stwierdzenia przez
urzędnika inspekcji naruszeń w zakresie realizacji przepisów ustawodawstwa ochronnego był on zobowiązany sporządzić protokół zawierający stwierdzone przekroczenia
i przekazać go radcy przemysłowemu. Ten
wnosił stosowny akt oskarżenia do właściwego sądu.
W związku z coraz szerszym zakresem zadań zreorganizowano urząd. Przede wszystkim ustanowiono przy każdym prezydencie
rejencji tzw. radcę rejencyjnego i przemysło-

ników, jednak w skutek braku reprezentacji pracowników zakres ich działania
okazał się dość enigmatyczny. Poza tym
powołanie takiego ciała nie może być
utożsamiane z działalnością inspekcji fabrycznej ze względu na fakt, iż rady były
raczej reprezentantami rzemiosła; szerzej:
zob. K. Jońca, Polityka socjalna Niemiec
w przemyśle ciężkim Górnego Śląska (18711914), Katowice 1966, s. 154.
55
J. Kuczyński, Historia pracy dzieci
w Niemczech w latach 1750-1939, Berlin 1958, s. 189.
56
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, vom 21. Juni 1869, BGBl
nr 25/1869, Bundes-Gesetzblatt des
Norddeutschen Bundes, No. 26, s. 245282 (Gesetz nr 312).
57
K. Jońca, op. cit., s. 155.
58
W Prusach początkowo nadzór nad realizacją art. 107 ustawy przemysłowej powierzono władzom policyjnym, jednak
ich skuteczność okazała się bardzo mizerna; szerzej: zob. M. Bornstein-Łychowska, op. cit., s. 96.
59
Por.: Najwyższy dekret w przedmiocie
ustanowienia radców rządowych i przemysłowych oraz organizacji inspekcji przemysłowej z dnia 27 kwietnia 1891 r., Zbiór
Ustaw Pruskich 1891, s. 165; G. Baum,
Handbuch fur Gewerbegerichte, Berlin 1904, s. 38-41. W prowincji poznańskiej
działał od czerwca 1879 r. radca przemysłowy, który z pomocą inspektora i asystenta inspekcyjnego przeprowadzał kontrole w zakładach przemysłowych.
Dopiero w 1894 r. utworzono sieć nowych
inspekcji przemysłowych w Poznaniu, Krotoszynie, Bydgoszczy i Inowrocławiu a następnie w Lesznie (1897 r.), w Pile (1907 r.)
oraz w Międzyrzeczu (1909 r.). Zakresy
działania i czynności inspektorów zostały
ustalone instrukcją służbową z 23 marca 1892 r. dla urzędników nadzoru przemysłowego; szerzej: zob. T. Mencel, Inspekcja przemysłowa w b. zaborze pruskim i jej
akta w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu, „Archeion” XXI, Warszawa 1952, s. 117.
60
A. Mazurkiewicz, Zagadnienie organizacji bezpieczeństwa pracy, Warszawa 1938, s. 118.
61
E. Caspari, Z przeszłości przemysłowego
robotnika, „Po pracy”1911, nr 15, s. 3-4.
62
Te postulaty spotkały się ze zdecydowanym oporem ze strony kanclerza Bismarcka, który uważał, iż kwestie zabezpieczenia od wypadków powinny być
realizowane przez autonomiczne organizacje stowarzyszeniowe; szerzej: zob.
M. Bornstein-Łychowska, op. cit., s. 103.
63
S. Michalkiewicz, Przemysł i robotnicy
na Śląsku (do 1914 roku), Katowice 1984,
s. 164.
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K. Jońca, op. cit., s. 173.
W 1891 r. w Prusach było 28 inspektorów. W 1900 r. zaczęto przyjmować
do pracy kobiety, które wizytowały, podobnie jak w Austrii, zakłady przemysłowe zatrudniające robotnice. W 1911 r.
urzędy inspekcji obejmowały już 42 radców przemysłowych, 272 inspektorów
i podinspektorów pracy oraz 14 asystentów. Każdy z inspektorów dokonał przeciętnie 264 wizytacji zakładów pracy;
skontrolowano 52% fabryk, w których zatrudniano 85% ogółu robotników.
66
W. Szulc, Położenie klasy robotniczej
w Wielkopolsce w latach 1871-1914, Poznań 1970, s. 75.
67
M. Święcicki, op. cit., s. 33.
68
Komitety obywatelskie powoływano
w większych miastach po wybuchu wojny głównie dla celów związanych z opieką społeczną. 1 stycznia 1915 r. istniało
na terenie Królestwa 57 komitetów.
W przeddzień wejścia do stolicy wojsk
niemieckich uzyskano zgodę na utworzenie straży obywatelskiej. Komitety
obywatelskie jako reprezentacja społeczeństwa polskiego sukcesywnie powiększały zakres swojej działalności, podejmując funkcje samorządu miejskiego,
a nawet administracji państwowej, a także organizując organy porządkowe, szkolne i sądownicze. Działalność komitetów
natrafiła na opór ze strony władz niemieckich i austriackich, które widziały w nich
zalążek niezależnej od okupanta władzy
państwowej. W czerwcu 1915 r. wydano
65
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wego, powiększono liczbę obwodów inspekcyjnych z inspektorami pracy na czele. Poddano ich zwierzchnictwu inspektora posiadającego tytuł państwowego radcy przemysłowego. Radcom rejencyjnym i przemysłowym w szczególnie uprzemysłowionych obwodach przydzielono pomocników, rekrutujących się z grona inspektorów. Ponadto w rejonach występowania dużej liczby zakładów
inspektorom dodano do pomocy asystentów.64 Jednocześnie dostrzeżono potrzebę
gruntownego przygotowania inspektorów
do pełnionych funkcji. W tym celu przyjmowani byli do pracy w urzędzie głównie inżynierowie, którzy następnie przechodzili kilkuletni okres praktyki i dodatkowej nauki zagadnień prawnych.65
Ponadto nowe obowiązki wprowadzane
pod nadzór inspekcji były przedmiotem corocznych konferencji inspektorów pod przewodnictwem radcy przemysłowego. W celu
uniezależnienia działalności inspektorów
od wpływów osób postronnych przyznano
im status urzędników państwowych.
Dużym mankamentem w funkcjonowaniu inspekcji pracy był brak współpracy ze
związkami zawodowymi. Wzajemne kontakty ograniczały się w zasadzie do interwencji

w zakładach pracy na wniosek organizacji
związkowych czy też do nielicznych wspólnych kontroli warunków technicznego bezpieczeństwa pracy. Przyczyną takiego stanu
rzeczy był przede wszystkim brak inicjatywy
ze strony przedstawicieli urzędu. Niedostatki
w tym zakresie starano się wyeliminować poprzez organizację w siedzibach inspekcji przyjęć dla interesantów. Okazywało się jednak,
iż z porad korzystają głównie przemysłowcy
bądź ich przedstawiciele. Robotnicy zwracali
się osobiście do inspektora głównie w sytuacji konfliktów płacowych oraz sporów powstałych już po zwolnieniu z pracy. Przedstawiciele klasy robotniczej dużo chętniej kontaktowali się ze związkami zawodowymi, inspektorzy nie cieszyli się ich zaufaniem.66
Jak już wspomniano, przedstawiony model funkcjonowania inspekcji pracy dotyczył Prus, w których – z racji największego
uprzemysłowienia – najwcześniej zaczęto
wpro wa dzać usta wo daw stwo ochron ne.
W pozostałych krajach związkowych wchodzących na przełomie XIX i XX wieku w skład
Rzeszy Niemieckiej liczba inspektorów pracy i ich asystentów nie przekraczała z reguły
kilku osób; wyjątek stanowiły Bawaria, Saksonia i Wirtembergia oraz Badenia, gdzie
etatów inspekcyjnych było kilkanaście. Najwcześniej urzędy inspekcji pracy ustanowiono w Wielkim Księstwie Badeńskim, tak zwaną honorową inspekcję fabryczną; najpóźniej powołano inspekcję w Wirtembergii,
dopiero w roku 1887. Model ustrojowy urzędu w poszczególnych krajach bardzo często
nawiązywał do ustroju inspekcji, jaki obowiązywał w Prusach.
Przedstawione zagadnienia dotyczące powołania i działalności inspekcji przemysłowej
w Austrii oraz inspekcji fabrycznej w Prusach,
w tym na ziemiach polskich pod zaborami,
nie pozwalają na pozytywną ocenę działalności tych urzędów. Działalność inspekcji
okrojono w Austrii do funkcji opiniodawczych, wnioskodawczych i kontrolnych, w Prusach stosunkowo szeroka działalność była
ograniczana przez wolę przedstawicieli przemysłu. Można powiedzieć, iż działalność urzędu nosiła typowe cechy ustroju kapitalistycznego, a zakres stosowania przepisów ustawodawstwa ochronnego wynikał z ustępstw,
jakie czyniono w celu złagodzenia walki klasy robotniczej. Udział inspektorów był tylko
z pozoru pozytywny – w rzeczywistości ograniczał się do stwierdzania nadużyć. Kwestie
decyzji oraz ocena zachowań przedstawicieli
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przemysłowców pozostawiona została do oceny ciał kolegialnych, będących w dużym stopniu na usługach kapitału. Na usługach burżuazji były również centralne i terenowe organy władzy państwowej, które często przyczyniały się do wyzysku robotników, tolerując nadużycia.
Niewątpliwym plusem dla nas, u progu
państwowości polskiej był fakt, iż austriackie
władze okupacyjne, pomimo małej ilości urzędów w całym kraju, powołały inspektorów
do sprawowania nadzoru w Lublinie i w Kielcach67. Na ziemiach polskich wchodzących
w skład zaboru pruskiego urzędy inspekcji
pracy były dobrze rozbudowane. Jak pokazał późniejszy rozwój inspekcji pracy, stały
się one zaczątkiem polskiej inspekcji oraz
kuźnią kadr dla pierwszych zastępów inspektorów pracy w wolnej ojczyźnie.

5. Polska inspekcja pracy
w Warszawie
Z inicjatywą zorganizowania inspekcji fabrycznej w Warszawie po opuszczeniu stolicy przez wojska rosyjskie wyszli członkowie
Komendantury Straży Obywatelskiej. Uzasadnienie tego projektu było dość chaotyczne.
Wskazywano bowiem z jednej strony na konieczność przeciwdziałania powstaniu zamętu w ładzie społecznym, z drugiej natomiast
zwracano uwagę na brak regulacji wzajemnych stosunków pomiędzy przemysłowcami
a robotnikami. Nie wspomniano nic o konieczności sprawowania nadzoru nad warunkami pracy w zakładach przemysłowych. Dla
realizacji projektu Komitet Obywatelski Miasta Warszawy powołał do życia specjalną komisję, w skład której weszli przedstawiciele
wszystkich zainteresowanych stron, tj. pracowników, pracodawców, urzędu, a także niezależni eksperci.68 Komisja zaczęła swą działalność pod kierownictwem prof. Ludwika
Krzywickiego.69 Głównym celem postawionym przed komisją było przygotowanie statutu dla Wydziału Pracy, czyli faktycznie Urzędu Inspekcji Fabrycznej. Projekt opracowano
już w październiku 1915 roku, a w marcu 1916
roku został on uchwalony.
Uregulowania zawarte w statucie w sposób bardzo szeroki określiły nadzór podmiotowy inspekcji. Kontroli miały bowiem podlegać wszelkie zakłady zarówno o charakterze przemysłowym, jak i zakłady rzemieślnicze wraz z zakładami chałupniczymi. Wyłączenie mogło dotyczyć tylko tzw. zakładów
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rodzinnych. Gdyby w tej formie projekt wszedł
w życie, byłaby to jedna z najdalej idących
regulacji w Europie u progu XX wieku. W projekcie przewidziano nawet specjalnych inspektorów nadzorujących pracę w handlu,
którzy występowali tylko w regulacjach angielskich. Jedynym ograniczeniem w zakresie sprawowanego nadzoru był przepis, iż
kontrole przeprowadzać można w odniesieniu do obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa
ochronnego, którego w stosunku do rzemiosła, chałupnictwa i handlu praktycznie nie
było bądź czekało na uchwalenie. Komisja
powołała do życia trzy placówki inspekcji
na terenie Warszawy i jednocześnie powołała trzech inspektorów: inż. Antoniego Eichhorna, inż. Wacława Krajewskiego oraz inż.
K. Spławy-Neymana. Już pod koniec 1915
roku podzielono terytorium Warszawy na sześć
okręgów inspekcyjnych i przedstawiono Komitetowi Obywatelskiemu do zatwierdzenia
kolejnych trzech kandydatów na stanowiska
inspektorów: inż. Kazimierza Pajewskiego,
inż. Henryka Pothsa oraz inż. Franciszka Sokala. Według uregulowań zawartych w statucie Wydział Pracy miał pełnić funkcję Głównego Urzędu do Spraw Fabrycznych. W praktyce oznaczało to, iż wydział był instancją
odwoławczą. Poza tym do jego zadań należało wydawanie zarządzeń oraz wyjaśnień
w sprawach wynikających ze sprawowanego nadzoru oraz stanowienie przepisów wykonawczych do obowiązującego ustawodawstwa ochronnego. Do jego kompetencji na-

jednak „Ordynację miejską dla obszarów
Polski rosyjskiej podlegających niemieckiej administracji”. Na tej podstawie w kolejnych miesiącach wybierano rady miejskie w większości dużych miast będących
pod okupacją wojsk niemieckich i austriackich; szerzej: zob. K. Grzybowski, op.
cit., s. 647.
69
W skład komisji weszli: J. Litauer – delegat sekcji prawniczej Komitetu Obywatelskiego, inż. K. Śliwiński – delegat Straży
Obywatelskiej, F. Szczeblewski – delegat
sekcji pracy Komitetu Obywatelskiego, inż.
W. Wiśniewski – delegat Stowarzyszenia
Techników, inż. W. Brygiewicz – delegat
Kasy Techników, H. Łopieński i W. Kurkiewicz – delegaci Zgromadzenia Rzemiosł
i Cechów, K. Wideoman – delegat Czeladzi Cechowej, T. Szyc, M. Pawłowski i
T. Brun – delegaci handlu, D. Meyer, S. Rybacki i K. Sawicki – delegaci związków zawodowych, F. Paszta i K. Wójcik – delegaci Rady Delegatów Robotniczych, W.
Jeleński i J. Gajewski – delegaci przemysłowców. Wkrótce do składu komisji dołączyli w roli ekspertów: inż. W. Leppert
i inż. S. Kruszewski.
70
E. Lipiński, op. cit., s. 41.
71
Franciszek Sokal – organizator inspekcji
pracy, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 1915 r., gdy został inspektorem
fabrycznym IV okręgu m. Warszawy, a od
1 grudnia 1916 r. – kierownikiem Wydziału ds. Przemysłu i Ochrony Pracy w magistracie warszawskim oraz głównym inspektorem fabrycznym. W styczniu 1918
r., gdy powstaje Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony, F. Sokal zostaje szefem
Sekcji Ochrony Pracy i głównym inspektorem pracy. Funkcję tę pełni do 1920 r.
Za sprawą Sokala tytuł inspektora fabrycznego został zastąpiony tytułem inspektora pracy. Z chwilą wyboru Polski do Rady
Administracyjnej Międzynarodowej Orga-
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nizacji Pracy F. Sokal zostaje 16 grudnia 1920 r.
delegatem Polski do tejże Rady w Genewie. Polska pięciokrotnie była wybierana do Rady Administracyjnej. F. Sokal był delegatem Polski aż
do śmierci. 19 listopada 1924 r. w ramach rekonstrukcji gabinetu W. Grabskiego Sokal zostaje ministrem pracy i opieki społecznej. Jako minister,
nadzorując urząd głównego inspektora pracy, prowadzi politykę scaleniową struktur inspekcyjnych.
Obszerny artykuł o sylwetce F. Sokala autorstwa
E. Zająca został zamieszczony w czasopiśmie
„Atest” 2001, nr 4, s. 47.
72
L. Woliniewska, Inspekcja pracy przy Komitecie
Obywatelskim m. st. Warszawy, „Inspektor Pracy” 1929, nr 6, s. 2.
73
Tymczasowa Rada Stanu, powołana w wyniku
aktu wydanego 5 listopada, składała się z 25 członków, w tym 15 z okupacji niemieckiej i 10 z austriackiej. Członkowie rady byli mianowani przez
generała gubernatora, po konsultacji z przedstawicielami różnych kół i środowisk. Do uprawnień
rady należało m.in. opiniowanie projektów aktów
normatywnych, przedłożonych przez władze okupacyjne, przygotowywanie polskiej administracji,
współdziałanie w tworzeniu polskich sił zbrojnych
oraz opracowywanie projektów rozporządzeń.
Członkowie rady przygotowali projekt tymczasowej organizacji władz, po czym w sierpniu 1917 r.
złożyli mandat. 12 września 1917 r. wspólnym reskryptem cesarzy niemieckiego i austriackiego
powołano Radę Regencyjną, która stanowić miała najwyższą władzę państwową w Królestwie Polskim; szerzej: zob. K. Grzybowski, op. cit., s. 642.
74
Departamentem Pracy kierował Władysław Kunicki, a następnie Feliks Turowicz.
75
Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy utworzono na podstawie artykułu 29 dekretu
Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. Do głównych zadań ministerstwa należały sprawy dobroczynności publicznej, opieki państwowej nad ofiarami wojny, sprawy stosunków robotniczych,
opieki nad emigracją robotniczą, sprawy inspekcji fabrycznej oraz przygotowanie prawodawstwa
ochrony pracy i ubezpieczeń społecznych.
76
Okupanci bardzo utrudniali inspektorom realizację obowiązków. Bezstronność inspektorów
w załatwianiu protestów robotniczych traktowana była jako wykroczenie przeciwko władzom okupacyjnym; szerzej: zob. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Pracy z 1923 r., Wydawnictwo
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa 1924, s. 2.
77
W tym czasie pracę inspektorów z powodzeniem realizowali już inż. K. Adam w Lublinie, inż.
B. Świeżawski w Kielcach, inż. B. Lelewel w Częstochowie oraz inżynierowie Z. Bohuszewicz,
A. Eichhorn i H. Poths w Warszawie. Te osoby wraz
z głównym inspektorem pracy F. Sokalem zostały
zwolnione z odbycia kursu i zdawania egzaminów. Program kursów był szeroki i obejmował takie zagadnienia jak: ruch zawodowy, ubezpieczenia społeczne i statystyka pracy, prawo
przemysłowe, higiena przemysłowa i zawodowa,
technika zabezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, ustrój rolnictwa, przemysłu i handlu
w Polsce, postępowanie służbowe i biurowość.
Kursy ukończono 11 listopada 1918 r., a więc
w dniu odrodzenia państwa polskiego. Szerzej:
zob. P. Podgórski, Początki Inspekcji Pracy w Polsce,
„Inspektor Pracy” 1932, nr 1, s. 6.
78
Inspekcja Pracy w 1928 roku, Ministerstwo Pracy
i Opieki Społecznej, Warszawa 1930, s. 24.
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leżeć miały również kwestie związane
z prowadzeniem statystyki oraz opracowywanie kontraktów, zbiorowych i indywidualnych, dla pracowników i przedsiębiorców.70 Komisja, która zrealizowała
swoje zadanie rozwiązała się w kwietniu 1916 roku pod naciskiem niemieckich władz okupacyjnych. W grudniu 1916
roku ustanowiono stanowisko Głównego Inspektora Fabrycznego, na które powołano inż. Franciszka Sokala, późniejszego delegata Rządu Polskiego do Rady
Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, a od 17 listopada 1924 roku Ministra Pracy i Opieki Społecznej.71 Jednocześnie utworzono przy magistracie miasta sto łecz ne go War sza wy Wy dział IV do Spraw Przemysłowych i Ochrony Pra cy. Tym sa mym zo sta ła usta lo na struktura inspektoratu fabrycznego jako sekcji tego Wydziału. 72 W pierwszych
miesiącach 1917 roku nowo powstały Departament Pracy przy Tymczasowej Radzie Stanu73 w kontakcie i w porozumieniu z warszawską inspekcją fabryczną
przystąpił do prac nad utworzeniem jednolitej, państwowej inspekcji.74 Pracami
zajęła się Komisja Ochrony Pracy, która
po utworzeniu Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy została przekształcona 28 stycznia 1918 roku w Sekcję
Ochrony Pracy. 75 W sekcji utworzono specjalny Dział Inspekcji Pracy, składający się
z dwóch referatów. Administracyjny prowadził prace nad przepisami organizacyjnymi inspekcji pracy i instrukcjami dla
inspektorów pracy oraz nad organizacją
kursów dla inspektorów. Z kolei referat
techniczny opracował przepisy techniczne dotyczące zabezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Dział ten
był początkiem Głównego Inspektoratu
Pracy, czyli organu pomocniczego głównego inspektora pracy. Pod kierownictwo Sekcji Ochrony Pracy została poddana inspekcja fabryczna, działająca w mieście stołecznym Warszawie w chwili, gdy
stolicę opuściły wojska niemieckie.76
W lipcu 1918 roku ogłoszono program
kursów przygotowawczych na stanowiska inspektorów pracy i zaczęto przyjmować podania od kandydatów. W krótkim
czasie otrzymano przeszło 200 zgłoszeń,
z których wyselekcjonowano 65 osób.
Szkolenie rozpoczęło się 4 października 1918 roku, a oficjalnego otwarcia do-

konał minister I. Wolczyński. 77 Kurs ukończyło 28 osób, 15 osób zdało egzaminy
końcowe na stanowisko inspektora oraz
7 osób na stanowisko podinspektora.
Inspekcję przemysłową powołaną przez
austriackie władze okupacyjne w Kielcach
i w Lublinie w roku 1916, a także inspekcję
fabryczną powołaną staraniem Komitetu
Obywatelskiego w Warszawie trudno uważać za „pełnoprawne” urzędy do nadzoru
i kontroli nad warunkami pracy. Nie było
bowiem ani możliwości, ani warunków
do realizacji działalności kontrolnej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Niemieckie władze okupacyjne tłumiły w zarodku
wszelką działalność inspektorów pracy.
Uważano ją wręcz za szkodliwą dla porządku publicznego i niemieckich interesów. Roszczenia robotników polskich o odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki,
o wynagrodzenia i podwyżki były z urzędu odrzucane przez niemieckie sądy. Wszelkie akcje strajkowe robotników w obronie
podstawowych praw pracowniczych tłumiono z użyciem niewspółmiernych sił policyjnych. Jakakolwiek ingerencja inspektora pracy, domagającego się realizacji podstawowych obowiązków wobec robotników, kończyła się najczęściej aresztowaniem urzędnika. Władze niemieckie dopuszczały się nawet aresztowań urzędników Sekcji Ochrony Pracy, w czasie gdy
trwały prace nad projektem dekretu o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. Wobec skrajnie niesprzyjającej sytuacji politycznej projekt nigdy nie stał się przedmiotem ostatecznych prac legislacyjnych.
W okresie niemieckiej okupacji Sekcja
Ochrony Pracy przygotowała dwie propozycje dekretów, które mogły ujrzeć światło
dzienne dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.78
Dlatego też powstałą, zwłaszcza w okupowanej Warszawie, inspekcję należy traktować przede wszystkim w aspekcie bezcennych doświadczeń dla budowania urzędu w odrodzonej ojczyźnie. Właśnie te
doświadczenia stały się w dużej mierze
wyznacznikiem prawnoustrojowej pozycji inspekcji pracy w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzięki działalności instytucji w okupowanej Warszawie już w pierwszych dniach stycznia 1919 roku projekt
przepisów o działalności i urządzeniu inspekcji pracy mógł stać się obowiązującym prawem.
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w otoczeniu rolnictwa, charakteryzującego nasze województwo. Tam kontrole dotyczyć będą szczególnie kwestii bhp.
Gdziekolwiek będą na kontroli lubelscy inspektorzy pracy, to priorytetowo w trakcie całego roku będą traktowali sytuacje zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
umów o pracę. Chcemy w ten sposób sprawdzić, kiedy nasila się to zjawisko i z czym się ono wiąże. Już wiemy, że szczególnie dotyczy okresu letniego, a dowiemy się, jaka jest jego
skala w naszym regionie oraz jak się mają te dane w stosunku do innych okręgów.

Kontrola
musi uczyć
Z Włodzimierzem Biaduniem, okręgowym
inspektorem pracy w Lublinie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Czy pana doświadczenia sędziego piłkarskiego przydają się w kierowaniu zespołem inspektorów oraz specjalistów inspekcji pracy?
Bardzo przydają się takie cechy jak zdecydowanie, stanowczość i obiektywizm. Oczywiście punktem wyjścia jest
profesjonalizm poparty praktyką, a do tego dochodzi się latami. Sędziowanie meczów zawsze było dla mnie doskonałą
odskocznią od inspektorskich obowiązków. Przez 22 lata biegałem z gwizdkiem po boisku, również jako sędzia główny,
obecnie jestem obserwatorem szczebla centralnego, co oznacza, że oceniam pracę sędziów. Każdy mecz jest dla nich jednocześnie egzaminem praktycznym.
Łatwiej weryfikować pracę inspektorów czy sędziów
piłki nożnej?
Ocenę sędziów piłkarskich znakomicie ułatwiają dziś kamery. Rejestrują każdy szczegół pola i gry, umożliwiając
sprawdzenie w zbliżeniu każdej akcji, a więc i trafności decy-
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zji sędziowskich. W sędziowanie jest bowiem wpisane ryzyko błędu. Paradoksalnie to w nim właśnie zawiera się swego
rodzaju piękno, polegające na sprawdzaniu samego siebie,
swoich decyzji i ocen. Zresztą to poniekąd odnosi się również do pracy inspektorów pracy.
Od dwudziestu lat należy pan do ich grona. Do niedawna jako nadinspektor pracy kierował pan sekcją nadzoru, obecnie szefuje pan lubelskiemu OIP-owi. Na czym
głównie skupi się pan, jeśli chodzi o działania urzędu
w najbliższych miesiącach?
Jeśli chodzi o działalność kontrolną, to zintensyfikujemy
ją m.in. na placach budów, gdzie po długiej zimie nadrabiane są zaległości. Pośpiech nie sprzyja bezpieczeństwu, szczególnie na budowach, które charakteryzują się wieloma zagrożeniami, nierzadko prowadzącymi do wypadków. Ostatnio doszło do takiego na budowie centrum handlowego Felicity w Lublinie, gdzie zawalił się szalunek pod strop, gdyż
wwieziono tam sprężarkę ważącą ponad tonę. Oczywiście
badamy to zdarzenie, trwa postępowanie powypadkowe.
Do kontroli budów w tym roku wytypowaliśmy nie tylko duże inwestycje na Lubelszczyźnie, jak ta, na której doszło
do wypadku, ale także niewielkie. Tam przecież najczęściej
dochodzi do uchybień w zakresie bhp, a bywa, i to wcale nie
sporadycznie, że nie ma odpowiednich służb dbających o te
sprawy. Kolejny temat kontrolny wiąże się ze specyfiką naszego dobrze zalesionego regionu. Prace przy pozyskiwaniu
i zrywce drewna także należą do bardzo niebezpiecznych,
o zidentyfikowanej liczbie zagrożeń. Z tego też względu inspektorzy pracy będą częściej obecni w zakładach, które zajmują się obróbką drewna, dużych i małych. Odwiedzać będą również firmy, w których występuje transport wewnętrzny składający się z różnego rodzaju przenośników nieusytuowanych na stałe. Trafią do jednego z dużych pracodawców
w regionie, jakim jest samorząd terytorialny i jego jednostki,
oraz do zakładów przemysłu spożywczego, funkcjonujących

IP 6-7/2013

Lubelski OIP znany jest z różnych inicjatyw prewencyjnych. Czy to oznacza, że prewencja dominuje tu
nad kontrolą?
Prewencja jest – a w każdym razie powinna być – elementem każdej kontroli. Kontrola nie może ograniczać się
wyłącznie do karania, musi też uczyć. Dlatego każdy inspektor powinien wiedzieć, że kontrole muszą zawierać również
elementy prewencji, która ma wykluczać sytuacje prowadzące do wypadków. Wszelkie działania prewencyjne czy informacyjne w inspekcji pracy są ze wszech miar pożądane,
gdyż one najlepiej i najtrwalej wpływają na zmianę świadomości, złych nawyków czy tzw. chodzenia na skróty. Tego typu przedsięwzięcia są też o wiele tańsze z punktu widzenia
nie tylko społecznego, ale i kosztów, jakie ponosi gospodarka czy skarb państwa, gdy dochodzi do wypadków przy pracy, a więc przestojów produkcyjnych, a w efekcie nie wywiązania się z różnego rodzaju zobowiązań, także tych wobec
pracowników. W lubelskim OIP-ie mamy autorskie pomysły
prewencyjne adresowane np. do dzieci z terenów wiejskich,

z którymi spotykamy się przy okazji mikołajek, czy młodzieży kształcącej się na kierunkach budowlanych. Bierzemy również udział w programach centralnych. W tym roku będziemy np. współpracowali z Głównym Inspektoratem Pracy
przy realizacji filmów instruktażowych dla rolnictwa.
Co na Lubelszczyźnie jest największym problemem,
jeśli chodzi o łamanie praw pracowniczych?
Niestety wciąż jest to niewypłacanie wynagrodzeń. Ten
problem zawiera się w przeszło jednej trzeciej skarg, jakie
w ubiegłym roku wpłynęły do naszego okręgu. W efekcie
działań inspektorów pracy odzyskano około pięciu i pół miliona złotych. Znaczną liczbę uchybień odnotowujemy podczas kontroli czasu pracy, gdzie najczęściej nie przestrzegano pięciodniowego tygodnia pracy czy dobowego odpoczynku. Jeśli chodzi o bhp, to najwięcej nieprawidłowości
stwierdzamy w budownictwie, które nadal generuje najwięcej wypadków przy pracy.
Wróćmy na koniec do pana pasji. Czy szefując w lubelskim OIP-e, czuje się pan tak, jakby sędziował pan
mecz piłki nożnej?
Nie i nie chciałbym tak się czuć. Na pewno pozostanę kolegą, który wyszedł z grona inspektorskiego. Mam zarządzać
lubelskim urzędem, choć nie czuję się menadżerem, bo tę
funkcję przypisuję prywatnym firmom. Uważam, że kierownictwo inspekcji ma do wykonania coś, co według mnie bardziej kojarzy się z misją.
Dziękuję za rozmowę.

Inspektor pracy, wchodząc do zakładu na kontrolę, nie powinien mieć z góry przekonania, że to
jest zły pracodawca. Ten z kolei powinien widzieć w inspektorze pracy partnera, a nie kogoś, kto
przychodzi go ukarać w razie uchybień. Jeśli takie występują, to pracodawca powinien dokładnie
wiedzieć, za co jest ta kara i co za nią idzie, oprócz dolegliwości. Sam powinien zdawać sobie sprawę, że musi naprawić uchybienia i doprowadzić do stanu, który nie będzie stwarzał zagrożenia.

Każda akcja prewencyjna podnosi świadomość,
zawiera element edukacji, która trafia również
do najmłodszych. To jest bardzo dobry kierunek,
gdyż edukacja na poziomie Jasia sprawi, że Jan
będzie umiał.
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...to nazwa trzyletniej kampanii PIP adresowanej
do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także
do wszystkich osób pracujących w gospodarstwach rolnych.
Inauguracja kampanii odbyła się 26 maja br. podczas targów Zielone Agro Show w Kąkolewie koło Poznania. Organizatorem przedsięwzięcia był OIP w Poznaniu, na czele z okręgowym inspektorem pracy
Stanisławą Ziółkowską i zastępcą Krzysztofem Dudą. Głównego inspektora pracy reprezentował Dariusz Korczak, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, a współorganizatora – Krzysztof Bielecki
z Biura Prewencji i Rehabilitacji C/KRUS. Partnera kampanii Polską Izbę
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych reprezentowała Renata
Arkuszewska, zastępca prezesa. Podczas inauguracji kampanii odbył
się konkurs dla młodzieży z wiedzy o bhp w rolnictwie.

Fot. D. Redos
W ramach kampanii inspekcja przygotowała spoty - telewizyjny i radiowy, emitowane od 27 maja, które mają uwrażliwiać na zagrożenia w gospodarstwach rolnych. Hasło przewodnie pierwszej edycji kampanii brzmi „Troska o bezpieczeństwo to Twoja rola!”.
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Fot. M. Giedrojć
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Żniwne zagrożenia
Okres prac żniwnych i pożniwnych należy
do najbardziej niebezpiecznych momentów w pracy rolnika. To zwykle czas decydujący o kondycji ekonomicznej
gospodarstwa, o środkach na utrzymanie
rodziny i produkcji. Spiętrzenie pracy, wynikające z wegetacji roślin oraz warunków
pogodowych, powoduje pośpiech i zdenerwowanie, co negatywnie wpływa na sposób wykonywania pracy i niejednokrotnie
prowadzi do poważnych wypadków.
Każdego roku kilkanaście osób traci życie podczas prac
związanych z transportem zboża i słomy, a także podczas
obsługi kombajnów, ciągników rolniczych i pras. Potwierdzają to zarówno informacje przekazywane przez KRUS, jak
i liczne doniesienia medialne. Nie brak tragicznych historii,
by wspomnieć choćby wypadek przy uruchamianiu kombajnu, zginął wówczas ojciec, a syn i dziadek zostali ranni
(w Majdanie Brzezickim), czy wypadek, podczas którego ciągnik przejechał mężczyznę (w Suchodołach).
Z danych KRUS wynika, że do większości przypadków
dochodzi z powodu pośpiechu, lekceważenia zasad bezpieczeństwa pracy oraz złego stanu maszyn rolniczych. Przyczyny są podobne niezależnie od rejonu kraju, w którym wy-
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darzył się wypadek. Dotyczą przede wszystkim tak zwanego
czynnika ludzkiego oraz organizacji pracy, w dalszej kolejności jest to ewentualny zły stan techniczny maszyn i narzędzi pomocniczych stosowanych przy pracach rolnych. Do tak
postawionej tezy skłania mnie wieloletnia działalność w zakresie prewencji w rolnictwie indywidualnym i związane
z tym wizytacje prac polowych. W większości przypadków
rolnicy zdają sobie sprawę z tego, że eksploatują sprzęt niesprawny technicznie bądź niedostatecznie zabezpieczony.
Świadomie podejmują ryzyko, licząc na to, że skoro do tej
pory nic się nie stało, to nadal tak będzie. Jednym z argumentów jest zła sytuacja ekonomiczna gospodarstwa, która
ich zdaniem niejako wymusza eksploatowanie niesprawnego sprzętu czy też używanie maszyn i urządzeń zrobionych
we własnym zakresie, niespełniających podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Człowiek i maszyna
W związku z tym, iż województwo lubelskie od lat zajmuje
jedno z czołowych miejsc pod względem liczby wypadków,
w tym także śmiertelnych, co wynika między innymi z liczby
rolników ubezpieczonych w KRUS, chciałbym podzielić się
pewnymi spostrzeżeniami o charakter ogólnym. Na Lubelszczyźnie tylko w trzecim kwartale 2012 r., czyli w miesiącach typowo żniwnych, do Oddziału Regionalnego KRUS zgłoszono 817 wypadków przy pracy rolniczej. Najwięcej tragicznych
wypadków związanych było z pracami transportowymi oraz
pracami przy użyciu ciągników rolniczych. Dotyczyły przede
wszystkim upadku osób z przyczep i innych środków transportu, przygniecenia i przejechania wskutek przewrócenia się
ciągnika bądź przebywania osób w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego sprzętu rolniczego.

IP 6-7/2013

Fot. T. Abramczyk

Powszechne jest przewożenie osób na przyczepach rolniczych oraz burtach przyczep, w kabinach i na błotnikach ciągników czy też belce ciągnikowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym (art. 63 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym). Co do zasady nie wolno też przewozić osób na przyczepie rolniczej, która nie jest dostosowana do przewozu osób.
Niedopuszczalne jest przewożenie osób na wysokich ładunkach, tj. na przyczepach załadowanych sianem bądź słomą, grozi to bowiem ich upadkiem, często wprost pod koła przyczepy
bądź innego środka transportu. Rolnicy podczas zjazdu z pola
często stoją na zaczepie przyczepy, w momencie utraty równowagi rolnik spada z dyszla wprost pod koła maszyny. Wiele z takich wypadków kończy się śmiercią.
Innym powszechnym zagrożeniem w okresie żniw, o czym
każdy użytkownik dróg publicznych może się przekonać, jest
transport sprzętu rolniczego o znacznych gabarytach bez właściwego oświetlenia i oznakowania. Zgodnie z przepisami rolnik, poruszając się kombajnem po drogach publicznych, ma
obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu pojazdu
hedera i przetransportowania go na specjalnym wózku. Poruszanie się z zamontowanym urządzeniem tnącym z przodu kombajnu powoduje, że kierujący łamie zasadę zajmowania tylko
prawego pasa jezdni oraz przekracza dopuszczalną normę szerokości pojazdu. Typowym przykładem jest przejazd po drogach publicznych kombajnów zbożowych w położeniu roboczym hedera, który z uwagi na swoją szerokość stwarza zagro-
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żenie dla rolnika i dla innych użytkowników dróg. Przepisy jasno precyzują, że całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie
może przekraczać 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie
może przekraczać 3,0 m (art. 61 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym). Oczywiście możliwy jest przejazd pojazdów ponadnormatywnie szerokich, ale wymaga to stosownych zezwoleń na przejazd, odpowiadających odpowiednim kategoriom
określonym w art. 64 b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Według danych policji w 2011 r. w kraju odnotowano 145 wypadków drogowych z udziałem tylko ciągników rolniczych, w których zginęło 20 osób, a 162 osoby zostały ranne.
Może nasuwać się pytanie, jaki związek z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie inicjowania przedsięwzięć
w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym mają
wskazane przepisy. Otóż, moim zdaniem, brak konsekwencji
w egzekwowaniu już obowiązujących przepisów przez odpowiednie instytucje z pewnością nie przyczynia się do właściwego podejścia przez rolników do spraw także związanych z bhp,
tym bardziej że PIP porusza się w rolnictwie indywidualnym wyłącznie w sferze szeroko rozumianej prewencji. Celem artykułu
nie jest omawianie przyczyn i skutków wypadków przy pracy
rolniczej, czy też przepisów i zasad bhp obowiązujących w tym
zakresie. a podjęcie dyskusji na temat działań w rolnictwie,
w szczególności indywidualnym, oraz wyrażenie własnych spostrzeżeń w tym zakresie.
starszy inspektor Krzysztof Sabarański
OIP Lublin
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Bezpieczne dzieciństwo na wsi

Nowości wydawnicze PIP
Praca w wysokich i niskich temperaturach. Informacje dla
pracodawców. Ulotka 12 s., wydanie 1, Warszawa 2013.
Ulotka adresowana jest przede wszystkim do pracodawców.
Według przepisów bhp są oni zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy dostosowanych do panującej temperatury. Dotyczy to zarówno pracy w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. W ulotce omówione zostały
między innymi obowiązki pracodawcy związane z wykonywaniem
przez pracowników obowiązków w mikroklimacie zimnym i gorącym oraz warunki zatrudniania młodocianych i kobiet ciężarnych
w obydwu przypadkach. Dodatkowo wskazano przyczyny oraz
skutki wychłodzenia i przegrzania.

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest inicjowanie
przedsięwzięć służących bezpieczeństwu pracy na wsi. Corocznie
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie realizuje program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym”,
adresowany nie tylko do rolników, ale także do dzieci, które często
pomagają w gospodarstwie rolnym.

Inspektorzy pracy spotykają się z dziećmi i młodzieżą
wiejską w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, by rozmawiać z nimi o zagrożeniach związanych z pomocą w gospodarstwie rolnym i przebywaniem na wsi. Zapraszają ich do udziału w konkursach plastycznych czy literackich oraz plenerowych prelekcjach połączonych z zabawą. Wykorzystują przy tym materiały w formie kolorowych
broszurek, ulotek czy plakatów. W ten sposób uczulają wiejskie dzieci na zagrożenia, które występują nie tylko w gospodarstwie rolnym i na polu, ale również tam, gdzie bawią
się i spędzają wolny czas.

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy adresowane do dzieci na wsi w plastyczny i prosty sposób
wskazują m.in. miejsca i sytuacje, które zagrażają
dzieciom podczas prac i zabawy w gospodarstwie
rolnym i na polu. Zawarte w publikacjach rady pozwalają dzieciom i dorosłym łatwiej zauważyć niebezpieczeństwa i ustrzec się przed nimi. To może
znacząco wpływać na zmniejszenie ryzyka nieszczęśliwego wypadku.
Nieocenione w edukacji dzieci są prezentacje i filmy animowane przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy,
a także przez instytucje realizujące podobne cele. Należy
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do nich Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na której zlecenie stworzono cykl filmów „Rodzina Porażków” oraz
prezentacje z serii „Akademia Zielonego Zajączka”.
Jednym z ciekawszych doświadczeń OIP w Krakowie było
spotkanie z grupą przedszkolaków w wieku od 2,5 do 4 lat,
podczas którego inspektorzy pracy opowiadali dzieciom, co
może im zagrażać, gdy na przykład przebywają nad wodą.
Korzystali przy tym z prezentacji „Nad wodą” z krążka „Akademia Zielonego Zajączka”. Zainteresowanie i zaangażowanie
dzieci w trakcie spotkania raz jeszcze potwierdziły, że nauczanie bhp ma sens również w przypadku najmłodszych.
Znaczące efekty przynosi też udział inspektorów pracy
w działaniach promocyjnych innych podmiotów, na przykład w policyjnej akcji „Bezpieczne wakacje”, dzięki czemu
tylko w 2012 roku udało się przeszkolić blisko 200 dzieci. Podobną grupę dzieci przeszkolili inspektorzy pracy dzięki
współpracy z ZHP.
Jest to tym bardziej potrzebne, że za pośrednictwem
dzieci możliwe jest wpływanie także na dorosłych rolników.
Rodzice maluchów, inspirowani spontanicznymi wypowiedziami dzieci, mogą uświadamiać sobie istniejące zagrożenia i usuwać nieprawidłowości.

Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki. Broszura 48 s., wydanie 1, Warszawa 2013.
„Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki” to
druga broszura Jakuba Chojnickiego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskania drewna.
Tym razem jest to ilustrowany poradnik, którego adresatami są zarówno osoby wykonujące ścinkę drzew, jak
i nadzorujący ich pracę. Autor przedstawił najważniejsze
zagadnienia – począwszy od bezpiecznego używania pilarki łańcuchowej przez przygotowanie stanowiska ścinki, techniki bezpiecznego obalania drzew po zrywkę
drewna. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział o zasadach ścinki drzew, zawierający schematy ilustrujące metody bezpiecznego pozyskania drewna. Broszura zawiera wiele zdjęć i rysunków szczegółowo ilustrujących omawiane zagadnienia.

nadinspektor Ryszard Iwaniec
OIP Kraków
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Na 95-lecie inspekcji pracy
Czwartek jest jego dniem biurowym. W pozostałe dni robocze kontroluje śląskie zakłady branży chemicznej. Jest inspektorem pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Mówi, że jego
azylem jest dom na wsi, w którym najlepiej czuje
się wśród najbliższych, w tym trójki wnuków. Gdy
podrosną, opowie im o swojej pracy, której poświęcił 36 lat życia.

Wielkie przyspieszenie
Z Krzysztofem Groniewskim, nadinspektorem
pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Pamięta pan pierwszy kontrolowany zakład pracy?
Doskonale pamiętam zakład, w którym zaczynałem pracę
w 1969 roku, zanim trafiłem do inspekcji pracy. Były to Polskie
Odczynniki Chemiczne. To właśnie tam przyszło kiedyś dwóch
inspektorów pracy z Zarządu Głównego Związku Zawodowego
Chemików, którzy szukali do pracy młodego inżyniera chemika.
Wybór padł na mnie. Był rok 1978. Po odbyciu kilkumiesięcznego kursu poszedłem na swoją pierwszą kontrolę, oczywiście
z opiekunem, którym był inspektor pracy z Łodzi, Waldemar
Gahr. Dobrze pamiętam, jak studził mój zapał do wyszukiwania
wszelkich niedociągnięć w zakładzie. To była moja pierwsza lekcja zdroworozsądkowego podejścia do kontroli, tak by w drobiazgach nie zagubić jej istoty.
Czy to było rzeczywiście wychowawcze?
Oczywiście, wciąż tak uważam, a życie to tylko potwierdza.
Absolutnie niewychowawcze byłoby wpajanie adeptom ich
uprzywilejowanej pozycji wobec pracodawców. W branży chemicznej, niosącej tak wiele zagrożeń, pracodawca musi czuć, że
inspektor pracy jest jego sprzymierzeńcem, a każda kontrola
jest okazją do sprawdzenia, czy w zakładzie wszystko dobrze
funkcjonuje. Tu jest zbyt wiele do stracenia, by ta relacja mogła
być inna.
Chyba jednak była ona inna w czasach, gdy inspekcja
pracy była branżowa?
Rzeczywiście inspektorzy pracy budzili nie tylko respekt, ale
czasami nawet strach. W ówczesnych realiach, dużo mniej skupionych na bezpieczeństwie, była to jednak zaleta, zwłaszcza
w tak niebezpiecznej branży chemicznej. Gdy dochodziło do wypadku, miał on często charakter zbiorowy lub śmiertelny. To były tragiczne zdarzenia, takie jak powtarzające się dwukrotnie
na przełomie lat 70. i 80. wypadki zbiorowe w toruńskich zakładach Polchem. Podczas prac związanych z czyszczeniem zbiorników śmierć poniosło kilka osób, w tym również ci, którzy bez
przygotowania próbowali pomóc zatrutym kolegom. Tu zawinili
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Od dzieciństwa, które spędził w Bielsku-Białej, Krzysztof
Groniewski jest związany z górami. Wraca do nich, ilekroć
tylko może. W ostatni długi weekend majowy był wraz
z rodziną w Karkonoszach.
ludzie, bo nie przestrzegali ściśle określonych procedur. Z kolei
w koksowni w Dąbrowie Górniczej zawiódł sprzęt. Doszło tam
do eksplozji i pożaru; zginęło aż pięciu pracowników firm remontowo-budowlanych. W tym wypadku nie pomogły ochrony
indywidualne, szelki bezpieczeństwa, używane zgodnie z przepisami podczas prac na wysokości. Świadkowie wypadku opowiadali mi o nieludzkim krzyku palących się ludzi, którego nie
zapomną do końca życia.
Czy inspektorzy pracy, którzy badają tego typu zdarzenia i kontrolują tak niebezpieczną branżę, sami czują się
tam bezpiecznie?
Gdy inspektor przyjeżdża na miejsce wypadku, nie ma czasu
zastanawiać się nad tym. W trakcie wspomnianej akcji kierujący
nią oficer straży pożarnej, na moje pytanie o to, czy tam jest
bezpiecznie – bo wokół zgromadziło się wielu gapiów – powiedział, że bezpiecznie to mogę się czuć w swoim domu.
A czy inspektorzy mają poczucie odpowiedzialności
za swoje decyzje?
Myślę, że poczucie odpowiedzialności jest wpisane w nasz zawód, choć oczywiście bywa niezwykle stresujące. Świadomość
tego, że z powodu jakiegoś inspektorskiego niedopatrzenia może się wydarzyć coś złego, jest naprawdę obciążająca. Znam osoby, które nie poradziły sobie z tym problemem. Dlatego tak ważne jest, by inspektorami specjalizującymi się w branżach o szczególnym zagrożeniu byli ludzie, którzy wcześniej sami pracowali
w tego typu zakładach. Chodzi o to, by mieli już praktyczną wiedzę, którą uzupełni inspektorska aplikacja. Ich doświadczenie jest
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nie do przecenienia, zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach, o któ- mów nie stwarzali nam również pracodawcy. Wręcz przeciwnie.
re nawet w dzisiejszych czasach wcale nietrudno w chemii czy Zdarzyło się kiedyś, że jeden z dyrektorów sam poprosił mnie,
górnictwie. Osoba bez takich zawodowych szlifów może sobie z tym nie radzić. Uważam, że
Naszpikowany wiedzą i przepisami z inspektorskiego kursu,
do inspekcji pracy nie powinno się przyjmować
gdzie wpajano nam, jak powinny funkcjonować zakłady, doludzi bez praktyki zawodowej. Znajomość samych przepisów jest absolutnie niewystarczająszedłem do wniosku, że wszystkie te, z którymi dotychczas
ca. Zaryzykuję twierdzenie, że gdyby inspektomiałem do czynienia, należałoby po prostu pozamykać.
rzy pracy opierali się tylko i wyłącznie na samych
przepisach, to mogłoby to prowadzić czasami
by wspólnie przeprowadzić nocną kontrolę w zakładzie, którym
nawet do sabotażu gospodarczego.
kierował. Chodziło o to, by sprawdzić, czy pracownicy nie śpią,
Pan miał takie doświadczenie i dlatego zaraz po kursie zamiast pracować. Na teren zakładu weszliśmy przez dziurę
rozpoczął kontrole śląskich zakładów chemicznych. Czym w płocie, aby przejazd przez bramę nie uprzedził załogi. Gdy
weszliśmy do pierwszej z hal, zobaczyliśmy brygadzistę, który
te kontrole różniły się od dzisiejszych?
Przede wszystkim tym, że było ich zdecydowanie mniej, przez siedział przed maszyną, nie reagując na naszą obecność. Do dziś
co były dużo bardziej przemyślane i dokładne. Każdy inspektor nie wiem, czy spał, czy czuwał. W którymś momencie spokojnie
pracy miał obowiązek skontrolowania dwóch zakładów w mie- oświadczył, że cały czas nas widział i czekał na naszą reakcję.
siącu, co sprawiało, że miał czas poznać zakład. Nierzadko miał
A jak szeregowi pracownicy reagowali na kontrole inw nim swój pokój i swoje rzeczy. W latach 80. były to na ogół olbrzymie przedsiębiorstwa, dlatego często zdarzało się, że kontro- spekcji pracy? Często skarżyli się na pracodawców?
Wizyta inspektorów zawsze wywoływała panikę w zakładzie.
le prowadziliśmy w kilka osób i to przez kilka czy kilkanaście dni.
Dziś w ciągu roku każdy inspektor pracy musi przeprowadzić Przypominam sobie zabawną historię z mojej macierzystej firprzeszło siedemdziesiąt kontroli. Mimo udogodnień, dotyczą- my, Polskich Odczynników Chemicznych. Przed wizytą inspekcych na przykład przygotowania dokumentacji, wielość formal- tora pracy zarządzono tam generalne porządki, a pracownicy
nych i statycznych wymogów sprawia, że nie mamy czasu na ja- w momencie jego przyjazdu mieli się pochować. Gdy inspektor
kiekolwiek działania pozakontrolne, czyli prewencję. A ona jest przyjechał na kontrolę i wszedł na halę, podbiegł do niego prajednak bardzo potrzebna. Odnosi się m.in. do opracowania tzw. cownik, który solidarnie ostrzegł go, by szybko się ukrył przed indobrych praktyk wykorzystywanych na przykład w bazach paliw. spektorem pracy. Jeśli chodzi o liczbę skarg pracowniczych w laNależałem do zespołu powołanego specjalnie w tym celu przez tach 70. czy 80., w stosunku do dziś zgłaszanych do inspekcji, to
były naprawdę sporadyczne sytuacje.
głównego inspektora pracy na początku lat 90.
A kiedy nastąpiło to dociążenie inspektorów pracy kontrolami?
W czasie, gdy inspekcja pracy została przekształcona ze
związkowej w państwową, czyli w 1981 roku. Wspominam to jako czas wielkiego przyspieszenia, które trwa do dziś. Złożyło się
na to wiele czynników. Powstało dużo zakładów. Państwowe firmy przekształcono w małe, często słabo zorganizowane, co
przekładało się na większe zagrożenia. Wpływały na to też
wszechobecne braki. Pamiętam, jak w spawalni Koksoremu użyto zielonej farby do pomalowania ścian zamiast szarej matowej,
zawierającej tlenek cynku absorbujący promieniowanie ultrafioletowe, wymaganej w takich obiektach. Sprawa oparła się
o najwyższe władze, również partyjne, oczywiście także o inspekcję pracy. Pojechałem do zakładu na kontrolę, okazało się
jednak, że właśnie kończono przemalowywanie ściany na kolor
dodatkowo chroniący w trakcie spawania.
Zakłady chemiczne miały charakter strategiczny, zwłaszcza gdy wprowadzono stan wojenny. Czy utrudniało to pracę inspektorom?
Nigdy nie miałem żadnych problemów, gdy szedłem na kontrolę. Pamiętam, jak po wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiłem o specjalną przepustkę uprawniającą mnie do przemieszczania się podczas godziny milicyjnej i otrzymałem ją. Proble-
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Jak pracodawcy odnosili się wtedy do inspektorów pracy?
Ze znacznie większym respektem niż teraz. Inspektor pracy
to był ktoś, fachowiec i ekspert. Rozmawiając z pracodawcą, dokładnie wiedział, o czym mówi i dlaczego. To były rzeczowe rozmowy oparte na argumentach, dlatego sporadycznie dochodziło do podważania inspektorskich decyzji. Dziś różnie z tym
bywa. Czasami mam wrażenie, że niektórzy inspektorzy pracy
nie zawsze wiedzą, co chcą przekazać pracodawcom. To z pewnością nie wpływa na prestiż urzędu. Wydaje mi się, że jeszcze 20 czy 30 lat temu inspekcja pracy była skuteczniejsza, gdy
należało np. zamknąć zakład. Pamiętam, jak doprowadziłem
do tego Koksownię Concordia w Zabrzu, która przerabiała nie
węgiel, a pak koksowy, czyli coś w rodzaju smoły. Ludzie pracowali tam w tragicznych warunkach, przekroczenie środka rakotwórczego, benzoalfapirenu, na stanowiskach pracy wynosiło
dokładnie 3333 razy. Nawet negocjacje ówczesnego ministra,
który specjalnie przyjechał do inspekcji pracy, nie wpłynęły
na decyzję o zamknięciu koksowni. Dziś nie może być mowy
o takich zakładach. Mają na to wpływ nie tylko nowoczesne
technologie, coraz większa świadomość zagrożeń i konieczność
przeciwdziałania im, ale także zwyczajna, systematyczna praca
inspektorów.
Dziękuję za rozmowę.
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Dokończenie ze strony 48.

Śmiertelny brak informacji

Inspektor pracy stwierdził, że nieprawidłowości
w zakresie określenia częstotliwości przeprowadzania badań okresowych
pompy wraz z wysięgnikiem można zaliczyć
do przyczyn zaistniałego
wypadku przy pracy.

Widoczna jest struktura miejsca, w którym nastąpiło pęknięcie kolumny wysięgnika.
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Kolejnym czynnikiem było przebywanie
operatora w zasięgu pracy wysięgnika. W polskojęzycznej instrukcji obsługi gruszkopompy nie podano informacji o stanowisku lub
stanowiskach roboczych, które może zajmować operator maszyny; określono jedynie, że
miejscem bezpiecznym jest to poza zasięgiem
pracy ramienia. Podczas kontroli inspektor
ustalił, że poszkodowany przebywał w zasięgu pracy ramienia wysięgnika. Z układu wysięgnika leżącego na gruncie (po wypadku)
wynika, że poszkodowany nie stał bezpośrednio pod rozłożonym w maksymalnym położeniu ramieniem wysięgnika, a w odległości
ok. 1-1,5 m od rzutu pionowego ramienia.
W momencie zerwania się wysięgnika spadł
on na grunt w kierunku poszkodowanego.
Po upadku koniec wysięgnika znajdował się
w odległości ok. 3 m od rzutu pionowego wysięgnika przed pęknięciem kolumny. Z tego
wynika, że wysięgnik po pęknięciu kolumny
opadał na grunt skośnie i nastąpiło jego przemieszczenie w poziomie.
Inspektor pracy dokonał kontroli
wyrobu w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych. Jak ocenił, gruszkopompa do podawania mieszanki
betonowej marki CIFA model MK 28L
wymagań tych nie spełnia, w szczególności:

●

użytkownikowi została dostarczona jedynie skrócona instrukcja obsługi w języku
polskim oraz pełna instrukcja tylko w języku
włoskim,
● instrukcja wyrównywania rolek i prowadnic gruszki dostarczona użytkownikowi
była tylko w języku angielskim,

Biblioteka

● instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania została dostarczona jedynie w języku włoskim.
Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim nie zawierała m.in.: informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszynę;
określenia stanowiska lub stanowisk roboczych, które może zajmować operator maszyny; informacji o konieczności zapisywania w książce maszyny wszystkich wyników
badań i testów; częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pompy wraz z wysięgnikiem; informacji dotyczącej częstotliwości wykonywania przeglądów strukturalnych, mających na celu wykrycie wad wewnętrznych materiałów, z jakich wykonana
jest konstrukcja wysięgnika i wysięgnik oraz
innych podzespołów gruszkopompy.
Producent nie dostarczył książki maszyny
(książki serwisowej) w języku polskim, w której użytkownik powinien zapisywać wszystkie wyniki badań i testów.

W deklaracji zgodności model gruszkopompy określono jako MK 28.4Z-115 RHS,
natomiast na tabliczce znamionowej maszyny model określono jako MK 28L 4Z/115 RH.
Inspektor pracy stwierdził, że wyżej wymienione nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie określenia częstotliwości przeprowadzania badań okresowych pompy wraz z wysięgnikiem, można zaliczyć do przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy.
Poszkodowany nie używał podczas pracy
hełmu ochronnego, który leżał w kabinie
gruszkopompy. Zdaniem inspektora pracy
włożenie przez poszkodowanego hełmu podczas pracy nie uchroniłoby go jednak od skutków uderzenia przez wysięgnik o dość dużej
masie.
z dokumentacji OIP Białystok
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INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych // Dziennik Ustaw 2013, poz. 427.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Kodeks wykroczeń // Dziennik
Ustaw 2013, poz. 482.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych // Dziennik Ustaw 2013,
poz. 492.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie // Dziennik Ustaw 2013, poz. 472.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy
dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach
poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach
karnych i aresztach śledczych // Dziennik
Ustaw 2013, poz. 484.
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin // Dziennik Ustaw 2013,
poz. 455.
Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego // Dziennik Ustaw 2013, poz. 480.

NORMY
PN-EN 420+A1:2012 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań. – Zastępuje PN-EN 420+A1:2010; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 lipca 2012 r.
Określono wymagania ogólne dotyczące
projektowania i wykonania rękawic, odporności materiałów na przenikanie wody, kom-
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fortu użytkowania i skuteczności, znakowania i informacji dostarczanych przez producenta. W normie podano też procedury badań rękawic ochronnych.
PN-EN 12254:2011 Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych. Wymagania bezpieczeństwa i badania. – Zastępuje PNEN 12254:2010; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 listopada 2011 r. Określono
wymagania dotyczące osłon pasywnych
(ekranów) służących do ochrony użytkownika przed:niezamierzoną ekspozycją na bezpośrednie i/lub rozproszone promieniowanie laserowe, ograniczoną czasowo ekspozycją na promieniowanie laserowe, ustaloną w oparciu o wymagania funkcjonalne
określone zasadami oceny ryzyka.
PN-EN 12254:2011/AC:2012 Ekrany dla
laserowych stanowisk roboczych. Wymagania bezpieczeństwa i badania. – Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 czerwca 2012 r. Poprawka dotyczy zmiany treści
trzeciego akapitu w B. 1.
PN-EN ISO 11200:2011 Akustyka. Hałas
emitowany przez maszyny i urządzenia. Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia
akustycznego emisji na stanowisku pracy
i w innych określonych miejscach. – Zastępuje PN-EN ISO 11200:2010; zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 listopada 2011
r. Norma zawiera streszczenia podstawowych
międzynarodowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji wszystkich typów maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy i w innych określonych miejscach. Podano również wytyczne dotyczące procesu wyboru odpowiedniej
normy dla określonego typu maszyny.
PN-EN ISO 11201:2012 Akustyka. Hałas
emitowany przez maszyny i urządzenia. Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych
określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną
odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi. – Zastępuje PN-EN
ISO 11201:2010; zatwierdzona przez Prezesa
PKN dnia 13 kwietnia 2012 r. Określono metodę wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji maszyn i urządzeń na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w pobliżu maszyny, w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk. Stanowisko pracy zajmowane przez operatora może być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym pracuje
badane źródło, w kabinie stanowiącej integralną część badanego źródła lub w obudowie zdalnego sterowania badanego źródła.
Jedno lub więcej określonych miejsc może
być zlokalizowane w pobliżu stanowiska pracy lub w pobliżu nadzorowanej lub nienadzorowanej maszyny.

PN-EN ISO 11202:2012 Akustyka. Hałas
emitowany przez maszyny i urządzenia. Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych
określonych miejscach z zastosowaniem
przy bli żo nych po pra wek śro do wi sko wych. – Zastępuje PN-EN ISO 11202:2010;
zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25
czerwca 2012 r. Określono metodę wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego
emisji maszyn i urządzeń na stanowisku
pracy i w innych określonych miejscach
w pobliżu maszyny, w warunkach in situ.
Stanowisko pracy zajmowane przez operatora może być zlokalizowane w otwartej
przestrzeni, w pomieszczeniu, w którym pracuje badane źródło, w kabinie stanowiącej
integralną część badanego źródła lub w obudowie zdalnego sterowania badanego źródła. Jedno lub więcej określonych miejsc
może być zlokalizowane w pobliżu stanowiska pracy lub w pobliżu nadzorowanej
lub nienadzorowanej maszyny.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw – cz. 1 / Jolanta Ignac-Nowicka // „Promotor BHP” 2013, nr 3, s. 32, 34-35. Omówiono zagrożenia pożarowe występujące
podczas prac niebezpiecznych na stacjach
paliw płynnych i w ich otoczeniu oraz przedstawiono zasady postępowania przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu prac
pożarowo niebezpiecznych.
Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i„światło niebieskie” podczas spawania metodą
TIG i MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy / Agnieszka Wolska // „Medycyna Pracy” 2013, nr 1, s. 69-82.
Zaprezentowano wyniki badań dotyczących
poziomu promieniowania nadfioletowego
i „światła niebieskiego” oraz potencjalnego
narażenia zawodowego spawaczy na to promieniowanie. Badania wykonywane były
na 13 stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie produkcją
wyrobów z metali oraz produkcją maszyn
i urządzeń.
Wiek i staż zawodowy pracowników
ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym
zapaleniem wątroby typu B i C / Jacek Parszuto [i in.] // „Medycyna Pracy” 2013, nr 1,
s. 19-28. Omówiono problematykę zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C (w latach 1999-2009) wśród pracowników ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Szczególną uwagę zwrócono na wiek i długość stażu zawodowego
pracowników z potwierdzonym zawodowym zakażeniem wirusami HBV i HCV.
Opracowanie: Danuta Szot
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Śmiertelny brak informacji
Tragiczny wypadek
przy wylewaniu betonu
na budowie w Suwałkach badał inspektor
OIP w Białymstoku. Operator gruszkopompy doznał śmiertelnych
urazów głowy w wyniku
uderzenia odłamanym
ramieniem wysięgnika
do podawania betonu.
Jak wykazała kontrola,
urządzenie miało wadę,
o której dobrze wiedział
producent.

Operator gruszkopompy marki CIFA, zamontowanej na podwoziu MAN, wyjechał z siedziby zakładu, aby przetransportować beton towarowy (tj. beton w stanie ciekłym) na plac budowy w Suwałkach. Po przybyciu na miejsce
i ustawieniu samochodu oraz rozłożeniu wysięgnika pompy przyszły poszkodowany przystąpił do wylewania fundamentu ogrodzenia.
Przy tym zadaniu pomagał pracownik innej firmy, który kierował elastyczną końcówką wysięgnika pompy w celu umieszczenia betonu
w szalunku fundamentu ogrodzenia.
Poszkodowany włączył pompę podającą,
a pracownik wspomagający, kierując elastyczną końcówką wysięgnika, napełnił mieszanką
betonową szalunek na długości ok. 5 m. Wysięgnik był wówczas maksymalnie rozłożony.
Podczas gdy przewód elastyczny wisiał swobod nie nad sza lun kiem, po szko do wa ny,
przy pomocy pilota zdalnego sterowania, włączył skracanie wysięgnika. Wówczas nastąpiło pęknięcie kolumny, na której zamocowany
był wysięgnik. Opadające w dół ramię wysięgnika uderzyło stojącego operatora w głowę,
powodując śmiertelne obrażenia głowy. Poszkodowany w chwili wypadku nie używał hełmu ochronnego.

Z informacji zebranych przez zespół powypadkowy wynika, że do takiej samej awarii tego modelu gruszkopompy doszło osiem miesięcy wcześniej w miejscowości Ryki. Zerwanie
wysięgnika do podawania mieszanki betono-

wej nastąpiło również podczas jego maksymalnego rozłożenia w poziomie. Do pęknięcia kolumny, na której zamontowany jest wysięgnik, doszło dokładnie w tym samym miejscu,
tj. bezpośrednio pod kołnierzem ze śrubami
mocującymi wysięgnik do kolumny.
Jak ocenił badający wypadek inspektor
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, główną przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia była wada materiałowa lub konstrukcyjna
kolumny wysięgnika. Pęknięcie nastąpiło
pod kołnierzem, na którym zamontowany był
wysięgnik (bezpośrednio pod spawem łączącym blachę, z której wykonana jest kolumna
wysięgnika z kołnierzem). Miejsce to jest częściowo zasłonięte przez śruby mocujące, przez
co zdiagnozowanie ewentualnych uszkodzeń
mogło być trudne, a ewentualne uszkodzenia
niewidoczne. Rdza na krawędzi pęknięcia kolumny wskazuje na to, że do uszkodzenia doszło już wcześniej, a pompa z częściowo pękniętą kolumną wysięgnika była eksploatowana aż do momentu całkowitego jej złamania.
Wypadku można było uniknąć. W trakcie
kontroli uzyskano bowiem kserokopię pisma
skierowanego przez producenta pompy do betonu CIFA do użytkowników zakupionych pomp
(model MK 28L) do podawania mieszanki betonowej wraz z gruszką, zamontowanych na podwoziu samochodowym. Pismo to wysłane było bezpośrednio od producenta CIFA z Włoch
do użytkowników pomp, m.in. do firmy w miejscowości Zakrzewo. Producent zwraca się w nim
o„umożliwienie przeprowadzania kontroli struktury betonomieszarki z pompą MK 28L”. W piśmie producent informował o możliwości wystąpienia problemów ze strukturą wieżyczki betonomieszarki i prosił o skontaktowanie się
z jego dealerem, który skieruje użytkownika
do punktu obsługi, gdzie zostanie ustalony
dogodny termin spotkania w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor pracy ustalił, że użytkownik gruszkopompy MK 28L, która uległa
awarii, takiego pisma nie otrzymał.
Zdaniem inspektora przeprowadzającego
kontrolę powypadkową, fakt, że użytkownik
urządzenia nie został poinformowany przez
producenta o wspomnianej „możliwości wystąpienia problemów ze strukturą wieżyczki betonomieszarki”, jest jedną z przyczyn tego
wypadku przy pracy.
Dokończenie na stronie 46.

