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OD WIEKU NA RZECZ
OCHRONY PRACY
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JESTEM DUMNY
Wiesław Łyszczek,

Główny Inspektor Pracy

J

estem dumny, że działalność Państwowej Inspekcji Pracy jest nierozerwalnie spleciona z niepodległością Polski. To nie przypadek, że tak
szybko podjęto starania, by obywatele
wolnego kraju byli bezpieczni jako pracownicy. Odbudowywanie Ojczyzny to
wielkie wyzwanie polityczne i ekonomiczne, ale też ogromna odpowiedzialność społeczna. Stawianie fundamentów wolnego państwa nie może
odbywać się kosztem jego obywateli, dlatego inspekcja pracy od początku swego
istnienia otaczała szczególną troską ludzi pracujących, tych wszystkich, którzy swoją
wiedzą i zaangażowaniem wspierali rozwój odradzającej się Ojczyzny.
Niełatwa historia kraju nie pozostawała bez wpływu na działalność naszej instytucji. Inspekcja pracy zmieniała się, wkraczała w nowe obszary bezpieczeństwa
pracy, przejmowała nowe obowiązki. Niezmienne pozostało zaangażowanie tysięcy
inspektorów pracy, którzy z oddaniem tworzyli profesjonalny organ nadzoru i kontroli warunków pracy.
Dziś wyzwaniem dla Państwowej Inspekcji Pracy jest nadążanie za zmianami,
jakie będą się dokonywać. Funkcjonują już gałęzie przemysłu, o których kilkadzie-
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siąt, a nawet kilkanaście lat temu nikt nie myślał. Biotechnologie, nanotechnologie,
genetyczne modyfikowanie roślin i zwierząt, to tylko przykłady nowych zdobyczy
ludzkości wykorzystywanych w środowisku pracy. Inspekcja pracy musi być przygotowana na podejmowanie działań w nowych obszarach aktywności pracowników.
Niezbędny do tego będzie inspektor specjalista. Już dziś w wielu sytuacjach nie jest
możliwe, aby jeden inspektor mógł zajmować się całym spektrum zagadnień, jakie
są w zakresie zainteresowania i kompetencji inspekcji pracy. Konieczny będzie więc
podział prac, wysoka specjalizacja, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, a także współpraca z ośrodkami badawczymi i naukowymi.

Dziś wyzwaniem dla Państwowej Inspekcji Pracy jest
nadążanie za zmianami, jakie będą się dokonywać
Nie mam wątpliwości, że ewoluować będzie także pozycja i rola pracownika,
osoby wykonującej pracę. Obserwujemy odwrót od tradycyjnego stosunku pracy,
zmienia się miejsce świadczenia pracy, forma rozliczania i przekazywania jej efektów. Tradycyjny model pozyskiwania pracowników, zatrudniania, organizowania
i planowania czasu pracy ustępuje miejsca formom elastycznym. Pojawiają się nowe
nadużycia i zagrożenia. Inspektor pracy będzie musiał na to wszystko reagować.
Mam jednak nadzieję, że w kolejnym stuleciu myślą przewodnią wszelkich działań nadal pozostaną słowa św. Jana Pawła II widniejące na naszym sztandarze:
„Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”. Państwowa Inspekcja Pracy
dołoży wszelkich starań, by godność ludzka, prawa pracownicze, a nade wszystko
bezpieczeństwo pracy pozostały dobrami chronionymi, które inspektorzy pracy
będą z całą stanowczością egzekwować! Stuletnia tradycja urzędu i niepodważalny
dorobek wielu pokoleń inspektorów pracy są tego najlepszym gwarantem.
█
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WYZWANIA
NA NOWY WIEK
Andrzej Duda,
Prezydent RP

D

ekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 3 stycznia
1919 roku powołujący do istnienia Państwową Inspekcję Pracy wpisywał się w ogólne ramy polityki odradzającego się państwa polskiego. Polityka ta była wyrazem dążenia państwa
do zagwarantowania obywatelom nie
tylko zbiorowej suwerenności i podstawowych praw wolnościowych, takich jak wolność słowa i wyznania, czy prawo do
zgromadzeń, ale także ochrony socjalnej. Powołanie instytucji nadzorującej warunki
pracy byłoby w dużej mierze działaniem pozornym, gdyby równolegle nie wprowadzano norm minimalnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia społecznego. Sytuowały one Polskę w europejskiej (i światowej) awangardzie
krajów promujących rozwiązania socjalne, które po II wojnie światowej zwykło się
określać mianem państwa dobrobytu (welfare state).
Powołanie Państwowej Inspekcji Pracy trzeba więc postrzegać razem z ustanowieniem 8-godzinnego dnia pracy, zagwarantowaniem możliwości zrzeszania
się pracowników w związki zawodowe wraz z prawem do strajku, wprowadzeniem
powszechnego prawa wyborczego z uwzględnieniem kobiet, czy ustanowieniem
ubezpieczenia chorobowego. Odpowiednie dekrety naczelnika Józefa Piłsudskiego
i działania rządu premiera Jędrzeja Moraczewskiego znalazły następnie potwierdzenie na poziomie norm ustrojowych zapisanych w Konstytucji Marcowej z 1921 roku.
Ważnym elementem stabilizacji sytuacji Państwowej Inspekcji Pracy – już w porządku
konstytucyjnym – było wydane przez Prezydenta Ignacego Mościckiego rozporządzenie z 14 lipca 1927 roku o inspekcji pracy.
Podstawą filozofii działania Państwowej Inspekcji Pracy było (i nadal jest) założenie, że praca znajduje się pod ochroną państwa. Owszem, w jakiejś mierze praca
najemna jest towarem, a więc dobrem sprzedawanym i kupowanym na rynku,
a tym samym kształtowanym przez grę popytu i podaży. Ale warunki pracy są też
regulowane przez porozumienia zbiorowe partnerów społecznych: przedstawicieli pracobiorców i pracodawców oraz prawo stanowione – w tym ustawę zasadniczą i Kodeks pracy – a których przestrzeganie monitoruje specjalna instytucja
– Państwowa Inspekcja Pracy.
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Po II wojnie światowej PIP kontynuowała swoją działalność w nowych warunkach ustrojowych. W gospodarce centralnie sterowanej teoretycznie nie było miejsca na wyzysk ze strony pracodawcy, gdyż było nim państwo, którego aparat zarządzał upaństwowionymi przedsiębiorstwami. Niemniej warunki pracy pozostawiały
wiele do życzenia. Warto pamiętać, że wśród 21 postulatów gdańskich stoczniowców z Sierpnia 1980 roku dominowały postulaty stricte socjalne. Ruch Solidarności
okazał się tym samym kontynuatorem tradycji z okresu odradzania się Polski, a polegającej na łączeniu praw wolnościowych z ochroną socjalną.

Podstawą filozofii działania Państwowej Inspekcji
Pracy było (i nadal jest) założenie, że praca znajduje
się pod ochroną państwa
Transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku była odroczonym zwycięstwem
ruchu Solidarności. Ale zmiany ustrojowe zostały naznaczone silnym akcentem neoliberalnym: koncentrowały się one na sferze politycznej (przywrócenie demokracji)
i ekonomicznej (przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce) przy marginalizacji znaczenia sfery społecznej. Polityka socjalna została wówczas w dużej mierze sprowadzona do działań osłonowych adresowanych do „przegranych” reform
gospodarczych, bez dbałości o uniwersalne prospołeczne zasady organizacji ładu
zbiorowego.
Obecnie obserwujemy powrót do rozwiązań prospołecznych na rynku pracy,
zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W Europie, po okresie
dominacji strategii uelastyczniania rynków pracy i ograniczania ochrony socjalnej
w miejscu pracy, następuje powrót do ochrony pracy i warunków pracy, czego
odzwierciedleniem jest promowana obecnie przez Międzynarodową Organizację
Pracy koncepcja pracy godziwej (decent work). Wśród obywateli Polski i innych
państw europejskich rośnie zainteresowanie świadczeniem pracy etatowej, chronionej normami kodeksowymi. Wszystko to nie tyle stawia przed Państwową
Inspekcją Pracy nowe zadania (choć i te się pojawiają), ile przede wszystkim na
nowo legitymizuje monitorującą i kontrolną aktywność tej instytucji na rynku
pracy.
Dobrze, że ta ogólna zmiana społeczna zbiega się z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Pozwala to bowiem powrócić niejako do korzeni polskiej polityki społecznej jako polityki kojarzenia rozwoju ekonomicznego z rozwojem społecznym przy uznaniu pracy za podstawę indywidualnego i zbiorowego dobrobytu
oraz wynikającym stąd zagwarantowaniu prawnej jej ochrony. Oby Państwowa
Inspekcja Pracy sprostała temu wyzwaniu.
█
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WSPÓLNIE DLA
POSZANOWANIA
PRAWA PRACY
Elżbieta Rafalska,

Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Z

okazji stulecia utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy pragnę
wyrazić uznanie dla jej działalności oraz podkreślić istotną rolę, jaką organ ten spełnia w zakresie poszanowania prawa pracy. Wszystkim
inspektorom pracy, pracownikom inspekcji składam wyrazy szacunku i uznania za
Waszą pracę – niełatwą, ale jakże potrzebną.
Z uwagi na ustawowe kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, komplementarne
w stosunku do kompetencji sprawowanego przeze mnie urzędu, prowadzona współpraca przynosi widoczne pozytywne efekty. Uprawnienia Inspekcji umożliwiają skuteczne wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa.
W prowadzonej przez mój urząd korespondencji dotyczącej stosowania przepisów prawa pracy, Państwowa Inspekcja Pracy często wskazywana jest jako organ
właściwy do podejmowania stosownych czynności interwencyjnych czy też udzielania pomocy prawnej w konkretnych stanach faktycznych.

Nasza współpraca przejawia się w szczególności
w dążeniu do zapewnienia wysokich standardów
ochrony pracy
Nasza współpraca przejawia się w szczególności w dążeniu do zapewnienia
wysokich standardów ochrony pracy, jak również w opracowywaniu oraz wdrażaniu
wielu istotnych społecznie i gospodarczo rozwiązań. Przykładem jest współdziałanie przy opracowaniu przepisów wprowadzających od 1 stycznia 2017 roku minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych (na mocy ustawy
z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
oraz niektórych innych ustaw).
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Kolejnym przykładem prowadzonej współpracy jest zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w kwestie wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018
roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W tym
zakresie utrzymywane są stałe kontakty służące wypracowywaniu wspólnego
stanowiska w konkretnych sprawach związanych ze stosowaniem przepisów tej
ustawy w praktyce, z jakimi zwracają się przedsiębiorcy prowadzący działalność
handlową.
Należy podkreślić, że działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy ma
istotny wymiar zarówno korygujący, jak i prewencyjny. Wyniki prowadzonych kontroli stanowią istotne źródło informacji przy ocenie funkcjonowania obowiązujących regulacji i są pomocne w podejmowaniu ewentualnych decyzji w kwestii wprowadzania nowych rozwiązań.

Duże zaangażowanie i wysoki profesjonalizm
Inspekcji Pracy przez wszystkie lata jej funkcjonowania,
znacząco wpływa na przestrzeganie porządku
prawnego i umacnianie poczucia bezpieczeństwa
wśród obywateli
MRPiPS współpracuje także z PIP w obszarze funkcjonowania agencji zatrudnienia. Są to działania służące zwiększeniu ochrony i polepszeniu bezpieczeństwa
klientów agencji zatrudnienia oraz podniesieniu standardów pracy agencji, w tym
pracy tymczasowej, poprzez wprowadzenie zmian przepisów.
MRPiPS rozwija współpracę z PIP również w zakresie kontroli przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców przebywających na terytorium Polski.
Wzmożone kontrole prowadzone są w podmiotach, w których przewidywana jest
największa skala i ryzyko występowania nieprawidłowości związanych z legalnością
zatrudnienia cudzoziemców. Usprawniony w zeszłym roku system wymiany danych,
wykorzystujący systemy teleinformatyczne MRPiPS i PIP oraz innych instytucji
zaangażowanych w procedury zatrudniania cudzoziemców, pozwala na sprawniejsze przekazywanie danych i szybszy obieg dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce.
Duże zaangażowanie i wysoki profesjonalizm Inspekcji Pracy przez wszystkie
lata jej funkcjonowania, znacząco wpływa na przestrzeganie porządku prawnego
i umacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.
Pragnę podziękować za wieloletnią dobrą współpracę, licząc na dalsze współdziałanie w celu zapewnienia wysokich standardów ochrony pracy.
█
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NA STRAŻY ŁADU
SPOŁECZNEGO
Janusz Śniadek,

Poseł, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy

H

istoria narodzin inspekcji pracy w Polsce pokazuje, jak ścisły był związek dzieła odbudowy
naszej państwowości przez Marszałka Józefa
Piłsudskiego – po 123 latach niewoli w rozbiciu
na trzy zabory – z tworzeniem nowych przepisów
prawa pracy oraz powstaniem Państwowej Inspekcji
Pracy, mającej pilnować przestrzegania tego prawa.
Odnośne dekrety Józef Piłsudski podpisywał dosłownie w pierwszych dniach i tygodniach po 11 listopada 1918 roku, tuż po powierzeniu mu przez Radę
Regencyjną funkcji Naczelnika Państwa.

W niespełna dwa miesiące od chwili odzyskania
niepodległości 3 stycznia 1919 roku dekretem
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana
zostaje do życia inspekcja pracy
Dlaczego Marszałek i Jego otoczenie uznali te sprawy za tak istotne i pierwszorzędne dla państwa? Nie sposób tego wyjaśnić i zrozumieć bez odniesienia do historycznego kontekstu, w jakim znajdował się nasz kraj po zakończeniu I wojny światowej. Na wschód od Polski, w carskiej Rosji toczyła się wojna domowa. Krwawa łaźnia
bolszewickiej rewolucji. W Europie na gruzach starych imperiów, które rozpadły
się w wyniku wojny, powstawały nowe państwa. Trwały przygotowania do pokojowej Konferencji Paryskiej w Wersalu, na której od stycznia do czerwca 1919 roku
układano nowy ład polityczny. W Europie – straszliwie umęczonej wyniszczającą
wojną, kosztującą wiele milionów ofiar: zabitych i inwalidów – obawiano się zamieszek. W tej napiętej atmosferze zbuntowanych przeciwko przedwojennym elitom
narodów, pokój społeczny stał się wartością bezcenną.
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W niespełna tydzień po powołaniu przez Naczelnika Państwa i zaprzysiężeniu Rządu Premiera Moraczewskiego, już 23 listopada 1918 roku – Naczelnik
Państwa wspólnie z Premierem podpisują dekret o 8-godzinnym dniu pracy oraz
46-godzinnym tygodniu pracy. Równocześnie zostaje ustalone wynagrodzenie za
godziny nadliczbowe, które ma wynosić 150% za pierwsze dwie godziny i 200%
za trzecią i następne. Dla porównania uchwalona w tym samym roku Konwencja
Waszyngtońska przewidywała niższą stawkę – tylko 125% wynagrodzenia za
wszystkie nadgodziny. W grudniu 1918 roku wydane zostają kolejne dekrety:
zakaz pracy w niedzielę i święta oraz w nocy, a także o prawie do strajku.

Dekret zapewniał inspekcji pełną niezależność
w stosunkach ze wszystkimi pracodawcami oraz
organami administracji
Wreszcie, w niespełna dwa miesiące od chwili odzyskania niepodległości,
3 stycznia 1919 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołana
zostaje do życia inspekcja pracy. Dekret zapewniał inspekcji pełną niezależność
w stosunkach ze wszystkimi pracodawcami oraz organami administracji. Jeszcze
w styczniu 1919 roku pojawiły się kolejne dekrety: o ubezpieczeniu pracowników na wypadek choroby oraz o pośrednictwie pracy. W kolejnych miesiącach
usankcjonowano prawnie działalność związków zawodowych. Wprowadzono kardynalną zasadę, że związki reprezentują wszystkich pracowników w danym zakładzie pracy – tych należących i nienależących do związku.
Polskie rozwiązania należały do najnowocześniejszych w Europie i poprzedzały postanowienia zawarte w Traktacie Wersalskim, w tym utworzenie Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dalsza historia rozwoju stosunków i prawa pracy w Polsce – w tym umacnianie PIP oraz samych inspektorów jako organów inspekcji oraz przyznanie im
kompetencji do wydawania nakazów i nakładania grzywien – jest również godna
uwagi. Poprzestanę jednak na opisie tego, jak bardzo tworzenie Państwowej
Inspekcji Pracy oraz podstaw prawa pracy było związane z początkami instytucjonalnej odbudowy Naszego Państwa. Jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu
jest fakt, że Marszałek Józef Piłsudski tymi regulacjami chciał zapewnić Polsce
pokój społeczny, niezbędny dla pomyślności procesu odbudowy innych instytucji
Państwa.
█
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NASZ NAJWIĘKSZY
SOJUSZNIK
Piotr Duda,

Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

S

etna rocznica powstania Państwowej Inspekcji
Pracy to dobry czas na pogłębioną debatę nad
rolą, pozycją i znaczeniem tej instytucji dla polskiego rynku pracy. Tym bardziej, że mamy wiele
wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Te wyzwania
to przede wszystkim wielkość szarej strefy, napływ
pracowników z zagranicy, powszechność pozakodeksowych form zatrudnienia czy łamanie praw pracowniczych i związkowych. A wszystkie te problemy
można sprowadzić do wspólnego mianownika – legalności zatrudnienia. I to jest
dzisiaj główne i najważniejsze zadanie dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Dla NSZZ „Solidarność” Państwowa Inspekcja Pracy
jest najważniejszym, wręcz kluczowym sojusznikiem

Trzeba niestety stwierdzić, że ostatnie 30 lat, to trudny okres dla PIP. Inspekcji
pracy zmniejszano finansowanie, degradowano jej pozycję wobec kontrolowanych
podmiotów. To znacznie zmniejszyło skuteczność i doprowadziło do postępującej
marginalizacji inspekcji. Skutki takich decyzji są niezwykle szkodliwe. Nie tylko dla
obniżenia standardów rynku pracy, ale też istotnego zaburzenia zdrowej i uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami.

Zdecydowanie potrzebujemy silnej policji pracy
i powinna to być wzmocniona i uzbrojona w nowe
uprawnienia Państwowa Inspekcja Pracy
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Dla NSZZ „Solidarność” – dobrowolnej organizacji pracowników walczącej
o prawa pracownicze – Państwowa Inspekcja Pracy jest najważniejszym, wręcz
kluczowym sojusznikiem. Dlatego „Solidarność” niezmiennie zabiega i będzie
zabiegała o jej wzmacnianie. Potrzebne są dwie rzeczy. Znaczące zwiększenie
finansowania i gruntowna nowelizacja ustawy o PIP. W tej drugiej kwestii należy
przede wszystkim wzmocnić możliwość kontroli bez zapowiedzi, tylko za okazaniem legitymacji. Nie może być sytuacji, w której łamiący prawo przedsiębiorca
może przygotować się do kontroli, ukrywając nieprawidłowości. Potrzebne jest też
przypisanie inspektorom pracy uprawnienia do administracyjnej zmiany umowy
cywilnoprawnej w umowę o pracę. To kluczowe w walce z tzw. umowami śmieciowymi, których skala i zakres ciągle są w Polsce zbyt duże. Projekt nowelizacji jest
gotowy. Potrzeba jedynie woli politycznej do jej wprowadzenia.

Ostatnie 30 lat, to trudny okres dla PIP. Inspekcji
pracy zmniejszano finansowanie, degradowano
jej pozycję wobec kontrolowanych podmiotów.
To znacznie zmniejszyło skuteczność i doprowadziło
do postępującej marginalizacji inspekcji. Skutki
takich decyzji są niezwykle szkodliwe
Dzisiaj musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na elastycznym i zglobalizowanym rynku pracy potrzebujemy silnej policji pracy, czy powinniśmy szukać
nowego modelu? W ocenie NSZZ „Solidarność” zdecydowanie potrzebujemy silnej policji pracy i powinna to być wzmocniona i uzbrojona w nowe uprawnienia Państwowa Inspekcja Pracy. I tego na 100-lecie powinniśmy sobie wszyscy
– i pracownicy, i uczciwi pracodawcy, i polska gospodarka – życzyć.
█
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BUDOWANIE RZECZYPOSPOLITEJ

Fot. 1. 3 stycznia 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret powołujący do życia inspekcję pracy

Inspekcja pracy
została powołana
przez Józefa
Piłsudskiego
w niecałe
dwa miesiące
po jego
powrocie
do kraju.

Fot. 2. Dziennik Praw Państwa
Polskiego z 13 stycznia
1919 roku zawierający
„Dekret tymczasowy o urządzeniu
i działalności inspekcji pracy”

10

publikacja jubileuszowa_FONT3.indd 12

5/14/2019 10:07:53 AM

D

ekret tymczasowy z 3 stycznia 1919 roku „O urządzeniu i działalności
inspekcji pracy” został podpisany przez Naczelnika Państwa w burzliwym
czasie, gdy na zachodzie Europy przygotowywano konferencję pokojową,
na wschodzie trwała zaś krwawa rewolucja bolszewicka. Komunistyczna Partia
Robotnicza Polski szukała natomiast sposobu, aby wzorem tej rewolty przejąć władzę w Polsce. Powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, spory o granice z Litwą
i Ukrainą, Wolne Miasto Gdańsk. Niełatwe to były czasy, wymagające nie tylko integracji ziem okupowanych przez ponad 100 lat przez zaborców, ale także odbudowy
przemysłu zniszczonego w czasie wojny.

Franciszek Sokal (1881-1932)
– pierwszy główny inspektor pracy w odrodzonej Polsce
Z wykształcenia inżynier. W czasie pierwszej wojny
światowej był inspektorem fabrycznym IV Okręgu m. st.
Warszawy, a od 1 grudnia 1916 roku kierownikiem Wydziału ds. Przemysłu i Ochrony Pracy w warszawskim
magistracie oraz głównym inspektorem fabrycznym.
28 stycznia 1918 roku został szefem Sekcji Ochrony
Pracy i Głównym Inspektorem Pracy w nowo utworzonym Ministerstwie Opieki Społecznej i Ochrony Pracy.
Równolegle reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Jako ekspert zagadnień pracy brał udział w pracach
Komisji Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy, która
opracowała część XIII traktatu wersalskiego zatytułowaną
„Praca”, mającą na celu polepszenie warunków pracy ludności. Był także przedstawicielem rządu polskiego m.in.
w Międzynarodowej Organizacji Pracy i Lidze Narodów.

Fot. 3. Franciszek Sokal na czele polskiej delegacji na VII posiedzenie Międzynarodowej
Konferencji Pracy, Genewa, maj 1925 roku
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W takich okolicznościach inspektorzy pracy jako przedstawiciele władz państwowych częstokroć pierwsi docierali do protestujących robotników i rozładowywali niepokoje społeczne. Skutecznie negocjowali ustępstwa ze strony ówczesnych
przedsiębiorców szukających miejsca w odradzającej się gospodarce. Długotrwałe
prowadzenie walk przez zmagające się wrogie armie na ziemiach Polski, następnie
okupacja niemiecka i austriacka oraz ich polityka gospodarcza w całym kraju spowodowały ruinę przemysłu i wyniszczenie gospodarcze.

Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1927
Powstająca inspekcja pracy zastaje większą część przedsiębiorstw unieruchomionych, a działające zakłady pracy – w ciężkiej sytuacji ze względu na brak kredytów, surowców i trudności transportowe. Nadto całą Europę przenikały prądy rewolucyjne. Inspektor pracy w tych warunkach był
uważany przez sfery robotnicze za organ władzy państwowej, wprowadzający w życie ich żądania, przez pracodawców zaś za władzę, mogącą ograniczyć wygórowane żądania zatrudnionych.
Według wyraźnych zaleceń rządu, jak i pod presją opinii publicznej, zwłaszcza sfer pracujących
inspekcja pracy, wobec braku w państwie jakichkolwiek innych organów, powołanych do załatwiania zatargów pomiędzy pracodawcami a pracownikami, stała się jedyną instytucją regulującą
te sprawy.

W pierwszych kadrach inspektorów
pracy znaleźli się przedwojenni działacze socjalistyczni i rewolucyjni, doświadczeni bojownicy, nierzadko po przebytych więzieniach i katorgach na dalekim
wschodzie Rosji. Większość inspektorów
pracy wywodziła się z PPS. Dla nich Marszałek Piłsudski był największym autorytetem. Dopiero w drugiej połowie lat
dwudziestych i na początku lat trzydziestych w inspekcji pracy zaczęła dominować obecna do dziś zasada apolityczności i neutralności. Długo jeszcze wielu
inspektorów czuło się przede wszystkim
obrońcami pracowników, a nie „egzekutorami” bhp i prawa pracy.
█

Fot. 4. Główny Inspektor Pracy był
podporządkowany bezpośrednio Ministrowi
Pracy i Opieki Społecznej, a więc funkcjonował
jako przedstawiciel rządowych władz
administracyjnych

12

publikacja jubileuszowa_FONT3.indd 14

5/14/2019 10:08:01 AM

Piłsudczyk. Za działalność niepodległościową w Polskiej Organizacji Wojskowej więziony przez Niemców w 1917
roku. Na Głównego Inspektora Pracy
został mianowany przez Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego 16 grudnia 1920 roku i funkcję tę pełnił przez
prawie dwie dekady, do wybuchu
II wojny światowej. Faktyczny twórca
polskiej inspekcji pracy, którego pomysły organizacyjne i prawne przetrwały
do dziś. Po II wojnie światowej został
uznany przez władze komunistyczne
za „element obcy klasowo” i nie wrócił już do inspekcji pracy. Za odmowę
wstąpienia do Zjednoczonej Partii
Robotniczej był dwukrotnie więziony
przez Urząd Bezpieczeństwa.

Marian Klott de Heidenfeldt (1892-1967)
– Główny Inspektor Pracy w latach 1920-1939

Fot. 5. Pierwsza siedziba inspekcji pracy, Pałac „Pod Czterema Wiatrami”” przy ul. Długiej w Warszawie
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W TROSCE O WARUNKI PRACY
Początkowo inspekcja pracy obejmowała swym zasięgiem ziemie
byłej Kongresówki i województwo białostockie. W kolejnych
latach przejmowała ziemie byłego zaboru pruskiego, austriackiego
i rosyjskiego, gdzie w pierwszych latach wolnej Polski ciągle
obowiązywały regulacje narzucone przez byłych okupantów.

P

rzy braku jednolitych przepisów prawnych, inspektorzy podczas rozwiązywania sporów niejednokrotnie doprowadzali do zawarcia umowy pomiędzy
załogą a pracodawcą. Takie umowy zawierały liczne regulacje dotyczące urlopów, pracy kobiet i dzieci. Przy ich negocjacji niebagatelne znaczenie miała wiedza,
doświadczenie i opanowanie inspektorów pracy, którzy musieli najpierw przekonać
obie strony do ustępstw, aby następnie rozwiązać spór między nimi.

Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1928
Przedłużanie czasu pracy dla 1 000 robotników o godzinę dziennie przy przeciętnym zarobku 4 zł
za dniówkę daje pracodawcy 500 zł zysku dziennie, w ciągu 100 dni pracy – 50 000 zł, a w ciągu
200 – 100 000 zł itp. W tych warunkach kary 50 zł, 100 zł, 200 zł grzywny, wymierzanej w tych
rozmiarach najczęściej przez sądy za te wykroczenia, nie znajdują się w słusznej proporcji do
zysków, jakie pracodawca ciągnie z wykroczeń. Zastosowanie nawet najwyższej kary grzywny,
przewidzianej ustawowo za przekroczenia przepisów: o czasie pracy – do 1 000 zł, o urlopach
– do 100 zł, w pewnych okolicznościach może być bez znaczenia dla przedsiębiorcy, wobec
zysków jakie osiąga z przekroczeń prawa.

Fot. 6. Robotnicy
zatrudnieni przy
pracach ziemnych
w Warszawie, 1929 rok
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Wielu przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących małe firmy, niechętnie jednak siadało do stołu negocjacyjnego. Nawet, gdy zgodzili się na podpisanie
ugody z załogą, po powrocie do pracy bywało, że zwalniali wcześniejszych negocjatorów. Zła sytuacja gospodarcza w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości

Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1930
Często bywało tak, że podwyżka wywalczona przez górników z Górnego Śląska pociągała za sobą
konflikty w Zagłębiu Krakowskim i Dąbrowskim. Bywało też tak, że podwyżki wywalczone przez
stołecznych robotników budowlanych były później przenoszone na zatrudnionych w innych województwach, bez potrzeby organizowania przez nich protestów. Z kolei celem strajku w branży
chałupniczej szewskiej w Warszawie, w której zatrudnienie w tamtych czasach znalazło kilkanaście tysięcy robotników, było wywalczenie wyższej o 1 zł ceny na parze obuwia, tak by na koszt
kupców sfinansować ubezpieczenie robotników w Kasie Chorych. Po czterech tygodniach strajków kupcy zgodzili się płacić więcej za ich produkt.
powodowała, że pracownicy w obawie o utratę zatrudnienia niechętnie ujawniali
przypadki przekroczenia przepisów przez przedsiębiorców zarówno dotyczące
ich ochrony, ograniczeń co do czasu pracy, jak też zaniżania czy niewypłacania im
wynagrodzeń.
Inspektorzy pracy uczestniczyli też w niezwykle istotnym społecznie urzędowym obliczaniu ustawowej podwyżki wynagrodzeń robotników o wskaźnik inflacji i dodatkowy wskaźnik wzrostu kosztów utrzymania. Ta procedura co roku była
powodem protestów robotników, dzięki czemu udawało im się wywalczyć nie tylko
podwyżki, ale także pewne przywileje. Druga połowa lat dwudziestych upłynęła
z tego powodu na corocznych wiosennych strajkach robotników domagających się
podwyżek ustalanych centralnie przez ministerstwo pracy, czy też komisje rozjemcze lub arbitrażowe, które pomagały w rozstrzyganiu takich sporów. Prym w tych
protestach wiedli górnicy, hutnicy i pracownicy przemysłu metalurgicznego.

Fot. 7. Kobiety pracujące w zakładzie przetwórczym w Pudliszkach, 1935 rok
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Najwięcej kłopotów w negocjacjach mieli inspektorzy pracy w zakładach użyteczności publicznej. Do tego stopnia, że początkowo rozmowy między władzami rządowymi i miejskimi a pracownikami były prowadzone przez głównych inspektorów pracy, najpierw Franciszka Sokala, a następnie Mariana Klotta.
To wtedy Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych wywalczył prawo do
wyrażania zgody na zwolnienia pracowników i najmowanie nowych do pracy.
O powadze tych protestów niech świadczy historia jednego z takich sporów,
rozgrywającego się w okresie wojny bolszewickiej, który na kilka dni zablokował
stolicę, działające w niej instytucje rządowe i przedsiębiorstwa prywatne. Zaczęło
się od lokalnego zatargu w jednej z warszawskich fabryk metalowych, który szybko
przerodził się w paraliż wszystkich firm w tej branży. Na znak solidarności do metalowców przyłączyły się zakłady użyteczności publicznej: stołeczna elektrownia,
gazownia i tramwaje. Po tym, jak miasto zostało unieruchomione brakiem prądu
i komunikacji, inspekcja pracy z inspektor Zofią Prauss na czele doprowadziła do
spotkania wszystkich zwaśnionych stron. Negocjacje przy świecach w budynku
ministerstwa pracy trwały całą noc. Dopiero nad ranem udało się podpisać porozumienie z rządem, a o świcie związkowcy rozwieźli do swoich zakładów pracy informacje o zakończeniu strajku.

Fot. 8. Kobiety pracujące w fabryce sztucznego jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim, 1927 rok
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Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1931
Z jednej z badanych fabryk zgłoszono (nieobowiązkowo) 13 przypadków zatrucia benzyną. Według
danych zebranych na miejscu było tych przypadków więcej – około 20. Fabryka była nieczynna przez
dwa dni. W trzecim dniu, mniej więcej w godzinę po rozpoczęciu pracy na sali, gdzie odbywa się klejenie części przy pomocy benzynowego roztworu gumy, zemdlały dwie kobiety. Sale te zaopatrzone są
w wentylację tłoczącą, jednak tego dnia wentylator nie był puszczony w ruch. Fabryka ta należy do
najlepiej urządzonych z pośród wizytowanych. Nie były to typowe dla benzyny objawy zatrucia. Dana
fabryka pouczona tem doświadczeniem, przystąpiła do uzupełnienia istniejącego systemu wentylacji
tłoczącej przez dodatkową instalację ssącą.
Przez całe dwudziestolecie międzywojenne rozjemstwo było istotną częścią
działalności inspektorów pracy, z nasileniem tego typu spraw w okresie hiperinflacji
w 1923 roku czy kryzysu gospodarczego z 1929 roku i lat następnych. Prawie połowa
robotników straciła wtedy pracę, a pozostali zarabiali coraz mniej. Do tego dochodziły prymitywne warunki zatrudnienia i zmuszanie do pracy ponad siły nie tylko
mężczyzn, kobiet ale i dzieci, co powodowało liczne i tragiczne w skutkach wypadki
przy pracy i lawinowy wzrost stwierdzanych chorób zawodowych.
█

Fot. 9. Z „Kalendarza BHP”, 1936 rok: straty finansowe i straty społeczne z tytułu wypadków przy pracy
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CORAZ WIĘCEJ OBOWIĄZKÓW
14 lipca 1927 roku ukazało się rozporządzenie Prezydenta
„O inspekcji pracy”, które zastąpiło wydany w 1919 roku
„tymczasowy dekret”. Po wejściu w życie tych przepisów
inspektorzy zyskali szersze uprawnienia. Po okazaniu legitymacji
inspektor pracy miał prawo wstępu na teren zakładu pracy
o każdej porze dnia i nocy.

W

pierwszym wydaniu „Inspektora Pracy” z 1929 roku, czasopisma branżowego skierowanego do inspektorów, znalazł się taki oto opis tej
procedury: Nowe prawo pozwala przejść do porządku dziennego nad
sankcjami karnemi ustawowemi i daje inspektorom pracy nową, nieznaną dotychczas
broń przeciwko opornym przedsiębiorcom, mianowicie nakaz. Cechą nakazu jest to,
że winny, składając rekurs, może prosić o wstrzymanie wykonania zarządzeń nakazu,
może prosić instancję wyższą w ogóle
o uchylenie nakazu. Nakaz nie może być
suchą procedurą protokólarno-karną,
wyraża on niezadowolenie inspektora
z istniejącego stanu rzeczy i podnosi
odpowiedzialność, powinien zawierać
w tekście swym głębokie umotywowanie swej niezbędności.
Inspektorzy zyskali też prawo do
karania pracodawców grzywną za niewykonanie ich żądań czy niestawienie się pracodawcy w biurze inspekcji
na wezwanie. Tam, gdzie tej kary nie
można było ściągnąć, krnąbrny pracodawca mógł trafić do więzienia.
Pracodawcy mieli jednak wielostopniową procedurę odwoławczą od nakazów inspektorskich. Najpierw do
specjalnej komisji wojewódzkiej, która miała obowiązek rozstrzygnąć spór
w ciągu tygodnia, a następnie do komisji działającej przy ministrze pracy.

Fot. 10. Dziennik ustaw RP z 1927 roku
z Rozporządzeniem Prezydenta RP
z 14 lipca 1927 roku o inspekcji pracy
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Fot. 11. Uczestnicy zjazdu inspektorów pracy w Warszawie, 1928 rok

Fot. 12. Pierwszy numer pisma „Inspektor Pracy”

Fot. 13. Miesięcznik
F
i i
ikk PIP „Inspektor
k Pracy”” nr 4 z 2019 roku
k
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N

a początku lat trzydziestych, by polepszyć częstokroć niebezpieczne
dla zdrowia warunki pracy, inspekcja podjęła ścisłą współpracę z Kasami Chorych, na
które został nałożony obowiązek przekazywania informacji o chorobach zawodowych.
Inspektorzy zyskali wtedy dostęp do danych na temat schorzeń, na jakie zapadali najczęściej pracownicy i lokalizacji
zakładów pracy, w których do
tego dochodziło. W ten sposób
mogli, wykorzystując nakazy,
skuteczniej ograniczać negatywny wpływ czynników śroFot. 14. Robotnice w Fabryce Wyrobów Tytoniowych
w Krakowie, 1935 rok
dowiska pracy na zdrowie pracowników. Po tym, jak w 1933
roku powołane zostały cztery Zakłady Ubezpieczeń Społecznych: Ubezpieczenia od
Wypadków, Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników, Ubezpieczenia Pracowników
Umysłowych i Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Macierzyństwa, został wdrożony nowatorski system różnicowania składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od warunków pracy panujących w danym zakładzie pracy. Nowy system był
tak skonstruowany, że przedsiębiorcy dbający o bezpieczeństwo pracy mogli w ten
sposób zaoszczędzić sporą część płaconych składek. Każdorazowo o taryfie składek
decydował inspektor bezpieczeństwa pracy z ZUS, który oceniał na miejscu w zakładzie poziom zabezpieczeń pracowników, stan oświetlenia, ogrzewanie i wentylację
pomieszczeń czy przyjęcie zasad postępowania w razie wypadku przy pracy. Niemałą
rolę odgrywali tu także inspektorzy pracy, którzy współpracowali z inspektorami
ZUS-u w czasie ich kontroli i dzielili się z nimi własnym doświadczeniem i wynikającymi z tego spostrzeżeniami na temat działania danego zakładu pracy.
Po zakończeniu światowego kryzysu gospodarczego w Polsce nastąpił
silny rozwój przedsiębiorczości. Rząd inwestował w liczne zakłady budowane
w ramach Centralnego Ośrodka Przemysłowego. Gwałtowne zmiany spowodowały nadmierne obciążenie inspektorów pracy, którzy już wcześniej nie narzekali na brak obowiązków. Najtrafniej ujął to ówczesny Główny Inspektor Pracy
Marian Klott w referacie z 1937 roku „Inspekcja Pracy w Polsce”:

Marian Klott o trudnej roli inspektorów pracy
Nie ma takiego aktu ustawodawczego w zakresie spraw społecznych, który by nie obciążał inspektorów
pracy coraz to nowymi pracami na coraz to nowych odcinkach. (…) Jeżeli inspektor pracy ma mieć przed
sobą jakąś perspektywę awansu, dojścia do jakiejś niezależności w życiu osobistym i społecznym, to nie
można człowiekowi, od którego wymaga się wiedzy technicznej, ekonomicznej, sądowej, hartu, taktu,
inicjatywy, odwagi, jako szczyt kariery zaproponować 260 zł miesięcznie!
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Po zakończeniu kryzysu
gospodarczego wiele zakładów
wznawiało produkcję nie troszcząc się o bezpieczeństwo. Stąd
też odnotowano w tamtych
latach bezprecedensowy wzrost
liczby wypadków przy pracy.
Inspektorzy zauważyli wtedy
zjawisko cichej zgody pracowników na wydłużanie ich czasu
pracy poza ustawowe normy
i zaniżanie ich wynagrodzeń, co
w ocenie inspektorów tworzyło
nieuczciwą konkurencję w stosunku do tych pracodawców, którzy sumiennie przestrzegają układów zbiorowych. W ostatnich
Fot. 15. Robotnicy układający bruk na jezdni i torowisku
latach II Rzeczpospolitej inspek- między ul. Złotą i Chmielną, Warszawa, 1938 rok
torzy pracy nagminnie karali takie postępowanie, aż sądy rozpatrujące odwołania firm, szczególnie w Łodzi i Warszawie, musiały powołać dodatkowe referaty karne do ich załatwiania.
Stabilizacja gospodarki po 1934 roku pozwoliła inspektorom pracy zająć się zdrowiem
robotników przemysłowych. Gromadzone dane wskazywały bowiem na dużą liczbę
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dzięki ściślejszej współpracy inspektorów
i lekarzy ZUS z pracodawcami udało się w krótkim czasie znacząco ograniczyć liczbę
wypadków przy pracy. Zajmowano się m.in. koordynowaniem tworzenia w poszczególnych zakładach pracy „służby bezpieczeństwa pracy”. Pomysłowość ówczesnych służb
podejmujących się nieformalnych działań wywołała efekty niemożliwe do zapisania
w obowiązujących w tamtym czasie przepisach. Przykładem może być tu Sieć Samarytańska utworzona w Rembertowskich Zakładach Pirotechnicznych, która miała na celu
błyskawiczne reagowanie na
nawet najlżejsze wypadki pracowników, a w razie poważniejszych zdarzeń specjalnie wyznaczeni do tego pracownicy
mieli organizować jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy i transport do lekarza pracownika, który uległ wypadkowi. Takie służby organizowane
samodzielnie przez przedsiębiorców w innych zakładach
pracy, w bardzo krótkim czasie znacząco poprawiły warunki zatrudnienia tysięcy robot- Fot. 16. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu
ników.
█ w wypadku przy pracy, Kraków, 1933 rok
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KOBIECA INSPEKCJA PRACY
W działaniach inspekcji pracy w pierwszych 20 latach jej istnienia
wyraźna jest troska o poprawę warunków pracy kobiet i dzieci.

D

ość częstym zaleceniem inspektorów pracy było „dostarczenie kobietom
siedzeń do pracy wykonywanej dotychczas niepotrzebnie na stojąco”. Przedstawicielki kobiecej inspekcji pracy, które z urzędu zajmowały się kontrolowaniem warunków pracy kobiet i młodocianych, stosowały nieszablonowe metody
na zmianę podejścia ówczesnych przedsiębiorców do tej kwestii. Pierwsze próby
rozpoczęto wiosną 1930 roku w wydziale robotniczym Państwowego Monopolu
Spirytusowego poprzez wprowadzenie prowizorycznych stołków do siedzenia przy
wannach do mycia butelek. Prostopadłe ściany przeszkadzały w zastosowaniu
zwyczajnego krzesła i umieszczeniu kolan tak jak przy normalnej pozycji siedzącej. Prowizoryczny stołek do wanny przeszedł rozmaite formy ewolucyjne i ostatecznie miał postać krzesełka z podstawką do nóg, uczepionego do wanny przy
pomocy dwóch haków. Jednocześnie w wyniku starań inspektorek władze monopolu zdecydowały się na niemałą inwestycję, by poprawić warunki zatrudnienia
kobiet. Zaprojektowano nowy typ wanien, co dało pracownicom możność siedzenia przy pracy na normalnym krześle.

Kobiety były postrzegane przez przedsiębiorców
jako tania siła robocza
Z kolei w Polskim Monopolu Tytoniowym starania inspektorek pracy zbiegły się ze
standaryzacją umeblowania fabrycznego. Dzięki temu jeszcze na początku 1930 roku,
zaprojektowano nowe stoły do
niektórych fabryk i wygodne
krzesła. Ze względu na brak
oczywistych obecnie standardów w tym zakresie czy wsparcia instytutów naukowych zajmujących się ergonomią pracy,
problemem okazało się przeprowadzenie badań pozwalających na określenie wysokości,
rozmiarów i rodzaju stołka ułatwiającego robotnicy wykonywanie poszczególnych czynności przy maszynie. Takie badania dyrekcja przeprowadziła
więc… przy udziale urzędniczki,
Fot. 17. Gimnastyka podczas przerwy w pracy dawnej robotnicy, która wypró(z „Kalendarza Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, 1936 rok) bowała pracę przy wszystkich
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maszynach kolejno na krześle specjalnie skonstruowanym
przez jedną ze stołecznych fabryk mebli. Krzesło miało ruchomą wysokość, dostosowaną
do wzrostu robotnicy, oparcie
dla nóg oraz możliwość obrotu
dokoła własnej osi. Co ciekawe, ku zaskoczeniu majstrów,
badania wykazały, że nie ucierpiała na tym wydajność pracy,
zmniejszyło się natomiast zmęczenie robotnic. Po zakończeniu badań, Dyrekcja Polskiego
Monopolu Tytoniowego zaleciła we wrześniu 1930 roku
wprowadzenie pracy siedzącej
kobiet we wszystkich swoich
fabrykach.

Fot. 18. Z inspiracji inspektorek pracy objęto ochroną kobiety w ciąży i organizowano
przyfabryczne żłobki i przedszkola. Żłobek w Dąbrowie Górniczej, 1931 rok

Inspektorki pracy z Głównego Inspektoratu Pracy
w Warszawie zabiegały o to, by największe fabryki
organizowały przyzakładowe przedszkola dla dzieci
pracownic. Taki obowiązek miały firmy, w których było
zatrudnionych ponad 100 pracownic. Początkowo
przedsiębiorcy bezwzględnie bronili się przed tym
obowiązkiem zwalniając „nadwyżkę” kobiet. Dyrektor
Zakładów Philipsa oświadczył wręcz jednej z inspektorek – Marii Kristowej, że w jego fabryce żłobek nie
jest i nie będzie potrzebny, gdyż firma zwalnia natychmiast pracownicę, która wyjdzie za mąż lub zajdzie
w ciążę.
Pomocna w tym zakresie okazała się współpraca
z państwowymi firmami i tworzenie właściwych
wzorców do naśladowania. Przykładem tego może
być rozpoczęta w 1930 roku akcja na terenie przedsiębiorstw państwowych, zmierzająca do pogłębienia ochrony kobiet w okresie ciąży. Z inspiracji
inspektorek pracy Monopol Spirytusowy oraz jedna
ze stołecznych fabryk wojskowych wprowadziły
system wypożyczania robotnicom w ciąży wypraw
położniczych oraz wydawania pasów brzusznych na
okres ciąży. Krótko potem zasadę tę wprowadzono
na terenie wielu innych fabryk.
„Kobieca inspekcja pracy” starała się też o ograniczenie nadmiernie ciężkiej pracy kobiet. Rozpoczęto
badania, które miały na celu wprowadzenie norm
ochronnych dla pracownic. Kobiety postrzegane były
wtedy przez przedsiębiorców jako tania siła robocza.

Fot. 19. Szczególnym zaangażowaniem na rzecz ochrony
macierzyństwa pracownic wykazywała się
inspektor Halina Krahelska – okładka jej książki
„Ochrona macierzyństwa robotnicy”
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Z kontroli przeprowadzonych przez inspektorki pracy wynikało też, że były one zatrudniane do najcięższych prac, na otwartym powietrzu przy ładowaniu piasku na odkrywkach w kopalniach węgla czy przy piecach prażalnych w kopalniach rudy żelaza. Jedna
z inspektorek szczegółowo opisała pracę „strycharek”, tj. robotnic formujących ręcznie
cegłę ogniotrwałą. Musiały one najpierw włożyć glinę do drewnianej ramy, a następnie dla prawidłowego uformowania cegły całym wysiłkiem uderzyć glinę 3-6 razy pałą
drewnianą ważącą około 4 kg. Mniejsze trzeba było formować na stole, większe natomiast na ziemi, co powodowało, że robotnica ubijając glinę ciężką pałką musiała się
bardzo nisko schylać. W ten sposób wyrabiała 400-500 cegieł dziennie! Ponadto używany przy tej pracy olej wywoływał widoczne na rękach i nogach strycharek zmiany
na skórze.
█

Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1930
W cukrowniach większość kobiet pracuje w pozycji stojącej, przyczem niektóre prace wymagają
ustawicznego chodzenia, do takich należy np. przenoszenie głów cukru do pił, odnoszenie z pił,
przenoszenie cukru do kostkowni. Kobiety przenoszące głowy cukru, biorą jednorazowo ciężar
około 16 kg, przenoszą na odległość 15-20 kroków; w ciągu zatem 8 godzin w sumie przenoszą
one 700 głów cukru po 16 kg każda.
Z piłowni przenoszą pocięty cukier na odległość 10-15 kroków, biorąc jednorazowo po 17 kg.
Kobieta obsługująca jedną piłę przenosi około 300 głów cukru po 14 kg w ciągu 8 godzin. W kostkowni kobieta bierze jednorazowo 8 półek z pokrajanym cukrem co waży 30 kg, i przenosi ten
ciężar na odległość około 40 kroków. W ciągu godziny obraca 13 razy, w sumie więc przenosi na
godzinę 400 kg, a więc w ciągu 8 godzin – 3,2 tony.

DZIECI SIŁĄ ROBOCZĄ
Jednym z kluczowych zadań inspekcji pracy w latach trzydziestych
stała się poprawa warunków zatrudnienia i przestrzegania
zakazu pracy dzieci poniżej 15. roku życia. Zdarzały się przypadki
zatrudniania dzieci siedmioletnich, np. jako pomoc domowa.
Najmłodsi pracowali także w przemyśle i rolnictwie.

D

o takiej pracy zmuszała dzieci trudna sytuacja ekonomiczna. Nawet niewielkie wynagrodzenie dziecka stanowiło nierzadko jedyne źródło utrzymania
dla wieloosobowej rodziny. O tym, jak trudne decyzje musieli podejmować
w tamtych latach inspektorzy, świadczą przypadki, gdy wskutek zakazu takiego
zatrudnienia do inspektora pracy zgłaszała się wdowa mająca pod opieką kilkoro
dzieci lub ojciec nie mogący podjąć zatrudnienia ze względu na zły stan zdrowia
z prośbą o umożliwienie pracy dzieciom. Skazywało to bowiem ich rodziny na jeszcze większe ubóstwo i głód. Jedną z metod przeciwdziałania temu zjawisku było
utworzenie w Krakowie „świetlicy” dla pracujących dzieci, gdzie byli kierowani wszyscy mali pracownicy. Mogli tam liczyć na opiekę lekarską i posiłek. Dopiero w 1933
roku, gdy wreszcie przestały maleć zarobki robotników, inspekcja pracy z zadowoleniem odnotowała znaczący spadek zatrudnienia najmłodszych dzieci.
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Wiele nieprawidłowości dotyczyło legalnego wówczas zatrudniania nastolatków powyżej 15. roku życia.
Przeciętnie w ten sposób pracowało ok. 20 tys. chłopców i 5 tys. dziewczynek. Najczęściej w bardzo trudnych
warunkach. Jak pisał w 1936 roku jeden z lekarzy badający
młodocianych w czasie ich pracy: Dyskwalifikacja młodocianego, ze względu na niezwykle ciężkie warunki egzystencji
rodzin robotniczych jest stosowana rzadko, na pewno zbyt
rzadko. Działo się to pomimo zatrważających wyników
badań lekarskich. Sinica i chłód kończyn, zwłaszcza rąk (dużo
rzadziej nóg), było zjawiskiem tak masowym, że tylko u nielicznych chłopców nie stwierdzono tych objawów.
Wcale nie lepiej było w przypadku uczniów zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle. Opis inspektorki z IV
Okręgu podaje ilustrację tego stanu rzeczy na przykładzie
ucznia jednego z warsztatów. Uczeń młodociany budzony
był o godz. 3 rano i pracował do godz. 22; oprócz prac
które wykonywał w warsztacie, mył podwórze, ustępy,
klatki schodowe, czyścił śmietnik, zamiatał podwórze,
rąbał drzewo, kopał ogród, chodził z bielizną do magli, bito
go przy tym po twarzy i wymyślano najordynarniejszymi
wyrazami. W niedzielę od godz. 10 musiał stróżować przed sklepem, w którym
odbywała się sprzedaż mięsa, aby dać znać o zbliżeniu się policjanta. W zimie przy
takim stróżowaniu na silnym mrozie dostał krwotoku, jednakże mistrz nie pozwolił
chłopcu położyć się do łóżka uważając, że ten symuluje chorobę. Przed większymi
świętami chłopiec musiał dozorować sklep przez całą noc, ponieważ było więcej
towaru niż zwykle. Sypiał w komórce, w której był zrujnowany piec, drzwi dziurawe, a na ścianach srebrzył się mróz.

Fot. 20. Do pójścia
do pracy zmuszała
dzieci trudna sytuacja
materialna ich rodzin

Z pewnością nie był to odosobniony przypadek. Choć ówczesne przepisy chroniły młodocianych uczniów zatrudnianych do nauki zawodu, jednak często okazywało się, że łączenie pracy z nauką w szkole w przypadku wielu takich uczniów było
ponad siły. Dlatego stołeczna inspekcja pracy organizowała dożywianie uczniów
szkół wieczorowych serwując im ciepłe posiłki.
█

Ze sprawozdania inspekcji pracy za rok 1930
Liczba młodocianych, budzących w lekarzu zastrzeżenia co do stanu zdrowia wynosi dla Warszawy
do 15 proc., dla Tomaszowa do 28 proc. W Łodzi stwierdzono, że normalną ciepłotę ciała
(do 37 st. włącznie) ma tylko 46,9 proc. młodzieży, zatrudnionej w fabrykach łódzkich, pozostali
wykonują swą pracę w stanie podgorączkowym, a stąd przeszło 10 proc. pracuje z ciepłotą ciała
od 37,7 st. do 38 st. Największe spustoszenia wśród młodzieży pracującej czyni gruźlica. Ponieważ
w liczbie zbadanej w Łodzi młodzieży 56 proc. wynosi młodzież z fabryk włókienniczych, stan ich
gruczołów chłonnych, w związku z często stwierdzanym stanem podgorączkowym może świadczyć o poważnem niebezpieczeństwie dla ich zdrowia, tembardziej gdy sobie uprzytomnimy, że
miasto Łódź wykazuje w środowisku robotniczem 25 proc. zgonów na gruźlicę w stosunku do ogólnej ilości zgonów.
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NORMY OCHRONNE
Inspekcja pracy w okresie międzywojennym zajmowała się
nie tylko egzekwowaniem przestrzegania powstającego wówczas
prawa pracy, ale także kształtowaniem sytuacji pracowników.

W

tamtym okresie dopiero były ustalane normy ochronne nie tylko dla
młodocianych, ale dla także kobiet i mężczyzn. Szczególnie ci ostatni
byli narażeni na działanie różnych chemikaliów i metali ciężkich używanych wówczas powszechnie w przemyśle. Choć miały one niszczący wpływ na
stan zdrowia robotników, potrzeba było wiele wysiłków i badań, aby ograniczyć
ich wykorzystanie przy produkcji. Dopiero niezbite dowody szkodliwego oddziaływania chemikaliów wykorzystywanych powszechnie w przemyśle (połączenie
ich z negatywnymi skutkami dla zdrowia i życia pracowników) dawało argumenty
mobilizujące przedsiębiorców do poszukiwania innych rozwiązań i procesów
produkcji. Wskutek tych starań polskie zakłady pracy przechodziły prawdziwe
przeobrażenie: z nieprzyjaznych dla pracownika, od którego oczekiwano całodniowej pracy na stojąco lub na służącym
za stołek pieńku, do miejsc wyposażonych w ergonomiczne i lekkie krzesła czy
wentylację odsysającą niebezpieczne dla
zdrowia wyziewy.
Duży wpływ na działania inspekcji pracy miały wówczas sygnały płynące z Biura Międzynarodowej Organizacji Pracy
w Genewie, gdzie rozpoczynały się przygotowania do objęcia ochroną nie tylko
tych pracowników, którzy ulegli wypadkom w czasie pracy, ale także ze względu
na warunki zatrudnienia zapadli na choroby zawodowe. Przygotowując się do tych
zmian, inspektorzy pracy z poszczególnych
okręgów namawiali lekarzy ZUS-u do prowadzenia badań profilaktycznych pracowników. Zgodnie z wytycznymi MOP zmieniono rejestry wypadków przy pracy, tak
by w statystykach podkreślić przyczynę
wypadku, a nie jego skutek. Dzięki temu
inspektorzy pracy zaczęli zwracać jeszcze
baczniejszą uwagę na wykorzystywane
w przemyśle maszyny, których działanie
było najczęstszą przyczyną wypadków.
A takich zdarzeń było naprawdę dużo.
Dość wspomnieć, że w 1936 roku doszło do 44,5 tys. wypadków. W następFot.
F
t 2
21.
1 IInspektorzy
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pracy b
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kż
nym
roku zarejestrowano aż 56 tys.
autorami ulepszeń, służących poprawie
█
bezpieczeństwa obsługujących maszyny wypadków.
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HALINA KRAHELSKA
Halina Krahelska to jedna z najważniejszych
postaci dwudziestolecia międzywojennego,
które zapisały się w historii polskiej inspekcji
pracy. Była w niej praktycznie od początku.
Zajmowała się problemami robotników, kobiet
i pracowników młodocianych.

T

o dzięki jej uporowi polskie żłobki przyfabryczne
stały się także dla innych państw wzorem opieki nad
dziećmi robotnic. Przy jej udziale zostało rozwiązanych wiele sporów zbiorowych oraz zatargów pomiędzy
przedsiębiorcami i robotnikami.

Zmarła z wycieńczenia 19 kwietnia 1945 roku, 11 dni
przed wyzwoleniem obozu w Ravensbrück, w którym została osadzona przez Gestapo za działalność niepodległościową. Zostawiła po sobie niezwykły dokument, spisany
ołówkiem, zawierający jej przemyślenia dotyczące organizacji inspekcji pracy w wolnej już Polsce po zakończeniu
II Wojny Światowej. Wiele z jej uwag i spostrzeżeń pozostaje aktualnych także dzisiaj.

Urząd powołany do obrony praw, życia, bezpieczeństwa i zdrowia człowieka wykonującego
pracę wytwórczą, wówczas tylko zdoła sprostać
swoim zadaniom, jeśli potrafi stać się czujną strażą
przy człowieku pracy, dostrzegając każde grożące
mu niebezpieczeństwo, zapobiegając krzywdom,
biorąc go w obronę przed wszelkim bezprawnym
ograniczeniem jego w prawach, przyznanych mu
przez państwo. Stąd wynika konieczność ciągłego czuwania, ciągłej ruchliwości, wrażliwości,
ogromnej sprawności inspektorów pracy, ponadto
zaś głębokiego rozumienia samej istoty zagadnień
pracy oraz umiejętności właściwego działania
– pisała inspektor pracy Halina Krahelska
w 1932 roku.

Fot. 22. Pierwsza strona
„Wytycznych”, spisanych
ołówkiem przez inspektor
Haliną Krahelską tuż
przed śmiercią w obozie
w Ravensbrück w 1945 roku
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Główny Inspektor Pracy ustanowił w 1989 roku nagrodę jej imienia, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru
i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania
bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a także popularyzacji
prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.
█

Z Wytycznych w sprawie
organizacji Inspekcji Pracy
o
w Polsce Niepodległej
po II Wojnie Światowej
p
R
Rzecz
najważniejsza do przeprowadzenia
w ustawodawstwie (…) to zasada ogranicczania wysiłku robotnika do granic, jakie
zzakreśla jego ustrój fizjologiczny, tzn. serce,
p
płuca, mózg, system nerwowy, żołądek itp.
( Sądzę, że żadne cele państwowe, ani
(…)
p
przebudowa
ustroju gospodarczego, ani
– tym mniej – cele zbrojeń i wojny, która
j i pozostanie najgorszym nieszczęściem
jest
l
ludzkości,
nie upoważniają zbiorowości
d sztucznego skracania życia człowieka.
do
W mojej pracy inspektorskiej zaryzykow
wałam
– z inicjatywy telefonistek z Pasty,
e
eksperyment
wprowadzenia zasady ogran
niczenia
ich wysiłku, zupełnie potwornie
w
wyśrubowanego
i rozstrajającego u wielu
c
całkowicie:
serce, cały system nerwowy,
p
powodujący
zaburzenia psychiczne, zmian w słuchu, we wzroku itp. Ponieważ udany
ł się znaleźć zrozumienie u przedstawiło
c zainteresowanych ministerstw (spraw
cieli
w
wewnętrznych,
urzędu zdrowia, przy odm
miennym
stanowisku poczt i telegrafów),
w
więc
badania nasze były uwieńczone pow
ważnym
dorobkiem badań lekarskich (szer specjalistów), którzy wymienione zmiareg
n i zniekształcenia stwierdzili.
ny

Fot. 23. Statuetka wręczana laureatom
Nagrody im. H. Krahelskiej za wybitne osiągnięcia
na rzecz ochrony człowieka w pracy
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TUŁACZKA PRZEZ PRL
Po zakończeniu II wojny światowej, która pochłonęła miliony
ludzkich istnień, nowa władza ludowa przystąpiła
do reaktywowania inspekcji pracy.

P

odczas wojny inspekcja pracy utraciła 20 inspektorów pracy. W sierpniu 1944 roku
zostały utworzone pierwsze jej komórki, a w 1945 roku inspekcja pracy objęła
działalnością cały kraj.

W rezultacie drugiej wojny światowej zdewastowana została cała gospodarka
i zniszczona większość zakładów pracy. Pierwsze lata powojenne wypełniła ich
odbudowa. Rozpoczął się też proces szybkiej industrializacji kraju, powodujący
napływ do przemysłu milionów pracowników. W okresie kilku lat stan zatrudnienia zwiększył się o ponad 70 proc. – z 3,6 milionów pracowników w 1948 roku
do 6,7 milionów w 1955 roku. Pracownicy ci zostali wchłonięci przez liczne nowe
zakłady pracy, produkujące w oparciu o nieznane dotąd metody pracy, procesy
technologiczne i urządzenia. Wśród tych pracowników znalazły się setki tysięcy
chłopów, nie posiadających żadnych umiejętności pracy w zespole oraz związanego z tym poczucia dyscypliny, nie obeznanych nie tylko z nowoczesną techniką,
lecz nawet z najprostszymi zasadami organizacji i kultury pracy.
Podstawą działalności inspekcji pracy w tym czasie było nadal rozporządzenie
Prezydenta RP z 1927 roku, więc kierował nią Główny Inspektor Pracy. Teren całego
kraju został podzielony na 19 okręgów obejmujących tereny poszczególnych województw i 102 obwody obejmujące teren od jednego do trzech powiatów. Nadzorowi

Fot. 24. Uczestnicy pierwszego po wojnie kursu dla inspektorów pracy, Lublin 1944 rok
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obwodowego inspektora pracy
podlegały wszystkie zakłady pracy
położone na terenie obwodu.
Do wykonywania nadzoru nad warunkami pracy w podstawowych gałęziach gospodarki, wymagającego
dokładnej znajomości tych warunków, powołano prócz tego 17 specjalnych inspektorów pracy, będących konsultantami dla poszczególnych branż w sprawach techniki bezpieczeństwa pracy.
Inspektorzy pracy, których większość pochodziła z przedwojennego
naboru, nie cieszyli się jednak zaufaniem nowej komunistycznej władzy. W 1950 roku w myśl ustawy
Fot. 25. Robotnicy podczas prac budowlanych
„o terenowych organach jednolitej
na Rynku Starego Miasta w Warszawie, 1952 rok
władzy państwowej” 102 obwody
inspekcji pracy zostały przekształcone w 152 referaty inspekcji, ochrony i higieny
pracy w wydziałach pracy i pomocy społecznej prezydiów powiatowych i miejskich
rad narodowych. Przeniesienie inspektorów w struktury lokalne spowodowało odsunięcie ich od dotychczasowych zadań.
Skutkiem tych przemian był drastyczny wzrost, do ponad 200 tys. rocznie,
liczby wypadków przy pracy, w tym także śmiertelnych, których liczba w 1950 roku
i kolejnych latach przekraczała 2 tys. rocznie. Należy podkreślić, że liczba wypadków w tym okresie była kilkukrotnie wyższa niż w okresie przedwojennym, co jest
szczególnie wymowne, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w wyniku działań wojennych, represji okupacyjnych i pookupacyjnych, emigracji, a także znacznej utraty

Inspektorzy pracy, w większości z przedwojennego
naboru, nie cieszyli się zaufaniem komunistycznej władzy
terytorium, a co za tym idzie również liczby ludności – zatrudnienie w 1950 roku
było znacznie niższe niż w latach trzydziestych.
Centralizacja i podporządkowanie władzy komunistycznej niemal wszystkich
dziedzin życia społecznego, gospodarczego, a przede wszystkim politycznego nie
ominęły również inspekcji pracy.
III Kongres Związków Zawodowych obradujący w 1954 roku „uznał”, że dotychczasowa rozproszona organizacja inspekcji pracy nie odpowiada „potrzebom
budownictwa socjalistycznego w Polsce”. Opowiedziano się za przekazaniem związkom zawodowym uprawnień w zakresie ochrony pracy i przekształceniem inspekcji
w branżową i techniczną inspekcję pracy. Ostatecznie dekretem z 10 listopada 1954
roku związki zawodowe przejęły nadzór nad ochroną pracy w PRL-u. Techniczni
inspektorzy pracy, którzy podlegali branżowym związkom zawodowym, skupili się
na kontrolowaniu zakładów pracy w branży, w której zostali powołani.
█
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POPRAWA PO „ODWILŻY”

Fot. 26.
Sala szkoleniowa bhp,
Warszawa, 1967 rok

Po zmianach prawnych inspektorzy pracy zyskali szerokie
uprawnienia do kontrolowania zakładów pracy, żądania okazania
dokumentów, wydawania nakazów czy nakładania kar pieniężnych
w razie naruszenia przepisów
o ochronie pracy, a nawet
kierowania sprawy
do prokuratora, gdy w wyniku
naruszenia przepisów
nastąpił ciężki lub śmiertelny
wypadek przy pracy.

W

ykorzystali te uprawnienia
do poprawy bezpieczeństwa
pracy w nadzorowanych zakładach. Wzmocnienie pozycji inspekcji pracy w tym okresie zbiegło się ze
strajkami czerwcowymi w 1956 roku
w poznańskich zakładach H. Cegielskiego i następującej po nich odwilży
gomułkowskiej. Dzięki staraniom inspektorów w kolejnych latach znacznie zmalała liczba śmiertelnych wypadków przy pracy, których w 1964
roku było już poniżej tysiąca.
Pracownicy technicznej inspekcji
pracy włączali się także w prace

Fot. 27. Pracownik w trakcie montowania
karoserii samochodu w Tychach, 1975 rok
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architektów i projektantów na etapie układania planów budowy nowych fabryk,
modernizacji technologii produkcji, tak by nowe obiekty przemysłowe zapewniały
załogom odpowiednie warunki pracy. Doradzali, ustawiając maszyny, urządzenia
techniczne i taśmy produkcyjne tak, aby były dostosowane do właściwości psychofizycznych człowieka. Zalecenia inspektorów nierzadko dotyczyły nie tylko
bezpieczeństwa pracy, lecz także jej komfortu – rozplanowania pomieszczeń,
mikroklimatu, oświetlenia czy wyciszenia stref hałasu.

Dzięki staraniom inspektorów znacznie zmalała
liczba śmiertelnych wypadków przy pracy
Należy jednak pamiętać, że w całym okresie Polski Ludowej działania inspekcji
pracy na rzecz ochrony pracy skrępowane były pewnymi ograniczeniami formalnymi jak i nieformalnymi. Niezależne kontrole, szczególnie w zakładach traktowanych przez władze jako kluczowe, strategiczne czy też po prostu istotne z innych
względów, były w tym okresie niemożliwe.

Fot. 28. Kobiety pracujące w hali przy owocach, Płońsk, 1977 rok
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Fot. 29. Kobiety pracujące w farbiarni w Kowarach, 1976 rok

Wsparciem dla inspektorów pracy miała być powołana w lutym 1950 roku
społeczna inspekcja pracy, na którą został częściowo przeniesiony ciężar nadzoru nad warunkami pracy. W jej skład wchodzili także partyjni aktywiści,
często bez wystarczającej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

W całym okresie Polski Ludowej niezależne kontrole,
szczególnie w zakładach traktowanych przez władze
jako kluczowe, strategiczne czy też po prostu istotne
z innych względów, były w tym okresie niemożliwe
Dzięki nadzorowi społecznemu władza socjalistyczna chciała jednak zdjąć z siebie część odpowiedzialności za wypadki przy pracy, wynikające w głównej mierze
z braku troski o bezpieczeństwo pracy wymuszonej przez pogoń za realizacją planów
gospodarczych narzucanych przez kierownictwo partii rządzącej.
█
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PLAKAT BHP
Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych
renesans przeżywa też plakat
wykorzystywany do propagowania
bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy.

T

aka forma przekazu była bardzo popularna
jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to różnego rodzaju publikacje
były przed drukiem konsultowane nie tylko z profesorami uczelni artystycznych, ale także inspektorami.
Na początku plakat bhp był konstruowany w bardzo

Tematyką bhp zajęli się najwięksi
mistrzowie polskiej szkoły plakatu:
Jerzy Flisak, Wiktor Górka,
Rosław Szaybo, Waldemar Świerzy,
Maciej Urbaniec
Plakat Zbigniewa Piotrowicza z 1954 roku ,
ze zbiorów CIOP-PIB

prostej, wręcz naturalistycznej formie, która miała
przemawiać do wyobraźni robotników. Podobne plakaty powstawały w pierwszych latach PRL-u.

Plakat
Waldemara Świerzego
z 1956 roku,
ze zbiorów CIOP-PIB
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W kolejnych dziesięcioleciach tematyką bhp
zajęli się najwięksi mistrzowie polskiej szkoły plakatu. Jerzy Flisak, Wiktor Górka, Rosław Szaybo,

Przekaz staje się z czasem wręcz
abstrakcyjny, ale nadal uczula
na niebezpieczeństwa wynikające
z codziennej pracy
Waldemar Świerzy, Maciej Urbaniec czy Jerzy Treutler to nazwiska najbardziej znanych autorów, rozpoznawalnych nie tylko w Polsce, ale także poza jej
granicami. Zwraca uwagę metamorfoza formy i treści, jakie znajdowały się nie tylko na zapowiedziach
spektakli, premier filmowych czy różnych wydarzeń
kulturalnych, ale także na plakatach bhp. Przekaz
staje się z czasem bardziej uniwersalny, wręcz abstrakcyjny, choć w zakresie bhp nadal pełni on bardzo ważną rolę uczulając pracowników, szczególnie robotników na niebezpieczeństwa wynikające
z codziennej pracy.
█

Plakat Jerzego Flisaka z 1985 roku,
ze zbiorów CIOP-PIB

Plakat Macieja Urbańca z 1970 roku,
ze zbiorów CIOP-PIB

Plakat Aleksandry Ławickiej-Cuper z 1998 roku,
ze zbiorów CIOP-PIB
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TRUDNE CZASY
Wiele razy w okresie PRL inspektorzy pracy musieli podejmować
trudne i odpowiedzialne decyzje, kluczowe dla socjalistycznej
gospodarki, takie jak wstrzymanie prac w danym zakładzie lub
odroczenie rozruchu hut czy elektrowni.

Z

darzało się, że takie decyzje, przemyślane i uzasadnione ze względu na
wykryte zagrożenia, spotykały się z oskarżeniami o tzw. „akt sabotażu
gospodarczego”. Takie przypadki trafiały do specjalnych komisji ministerialnych, przed którymi inspektor musiał dowodzić swoich racji. Bywało, że sam minister przyjeżdżał na inspekcję zamkniętego zakładu, aby na miejscu przekonać się
o słuszności decyzji inspektorów.

Z drugiej strony inspekcja pracy stała się wtedy w wymiarze propagandowym
narzędziem władzy komunistycznej, wykorzystywanym do szybkiej poprawy
warunków zatrudnienia tysięcy robotników pracujących w państwowych zakładach produkcyjnych. Miało to miejsce zarówno po wydarzeniach z marca 1968
roku, jak i po strajkach w Radomiu w 1976 roku. Za każdym razem inspekcja pracy
dostawała za zadanie wzmożenie kontroli w zakładach pracy i poprawę panujących tam warunków. Po strajkach radomskich, akcja wzmożonych kontroli trwała
aż dwa lata. Były one nakierowane na zaniedbane zakłady pracy, które nie skorzystały na przyspieszeniu gospodarczym rozpoczętym przez Edwarda Gierka. W tym
czasie inspektorzy pracy zwizytowali przeszło 2,5 tys. przedsiębiorstw. W części
z nich kontrola inspektora została przeprowadzona po raz pierwszy.
Pomimo, że w latach sześćdziesiątych pracownikom technicznej inspekcji pracy
udało się znacząco ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków przy pracy, palącym
problemem stał się wzrost
liczby chorób zawodowych.
O ile w 1963 roku stwierdzono 2 704 takich przypadków, to już dwa lata później,
czyli w 1965 roku ujawniono
ich już 3 878. Przyczyną tego był ogólny brak dbałości
o standardy pracy w gospodarce centralnie planowanej.
W największych zakładach
produkcyjnych inspektorzy
wielokrotne wykrywali przekroczenia norm oparów ołowiu czy toluenu. W kolejnych
dziesięcioleciach ten problem
jednak zamiast się zmniejszać
– narastał. W 1981 roku lekarze zdiagnozowali przeFot. 30. Władysław Kruczek, przewodniczący CRZZ,
szło
8 tys. osób, które zapawręcza nagrody w dorocznym konkursie poprawy
warunków pracy. Warszawa 1973 rok dły na choroby zawodowe. █
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TERAZ „PAŃSTWOWA”
Pogarszające się warunki pracy i egzystencji rodzin robotniczych
w gospodarce uspołecznionej spowodowały ogromne
niepokoje społeczne.

W

odpowiedzi na strajki w 1980 roku i rejestrację NSZZ „Solidarność” władza zdecydowała się na gruntowną reformę inspekcji pracy, która uzyskała wtedy miano „państwowej”.

Celem tych zmian miała być szybka poprawa warunków pracy, z czego inspektorzy, jak zwykle w momentach przełomowych, wywiązali się skutecznie. Nowe
przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy napisane także przy udziale związkowców
z „Solidarności” doprowadziły do ustanowienia urzędu niezależnego od władzy państwowej i związków zawodowych. Głównego Inspektora Pracy powoływała Rada
Państwa, a jego zastępców i inspektorów okręgowych – Najwyższa Izba Kontroli na
wniosek GIP-a. Szef inspekcji miał co roku składać Radzie Państwa raport z działania
tej instytucji, a inspektorzy zyskali pełną swobodę w kontrolowaniu zakładów pracy.
Mieli bowiem prawo wstępu do przedsiębiorstw państwowych o każdej porze dnia
i nocy, a nawet w dniach wolnych od pracy.

Po ogłoszeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” działalność
Państwowej Inspekcji Pracy wprawdzie nie została w sposób formalny ograniczona
przez ówczesne władze, ale jednym ze skutków stanu wojennego było wydanie
przez Głównego Inspektora Pracy zarządzenia zakazującego zakładania w inspekcji
związków zawodowych przez pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, czyli w praktyce zdecydowaną większość zatrudnionych osób. O tym,
że zarządzenie zostało wymuszone przez władze dobitnie świadczy fakt, że w piśmie, stanowiącym załącznik do
zarządzenia, ówczesny główny inspektor pracy Henryk
Kowalski wyjaśnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby
inspektorzy wstępowali do rad pracowniczych, niewiele
różniących się w działaniu od związków zawodowych.
Taka rada powstała zresztą pół roku później w Głównym
Inspektoracie Pracy.
Nowa organizacja i system motywacyjny, opierający
się na wynikach pracy inspektorów, spowodowały niespotykany dotychczas przyrost liczby kontroli. W połowie
lat osiemdziesiątych inspektorzy dotarli do wszystkich
zakładów pracy funkcjonujących na terenie ich działania,
budząc w niejednym z nich niemałe zaskoczenie.
Rozpad państwa komunistycznego przyniósł kolejną
zmianę. W połowie 1989 roku Sejm uchwalił nowelizację
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku tej zmiany
Państwowa Inspekcja Pracy stała się organem podległym
Sejmowi, zaś bezpośredni nadzór nad działalnością inspekcji powierzono Radzie Ochrony Pracy, której członków po
dziś dzień powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu.
█

Fot. 31. Inspekcja pracy uzyskała miano „państwowej”
na mocy ustawy z dnia 6 marca 1981 roku
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 6 z 1981 r.)
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WOLNA POLSKA

Fot. 32.
Godło Polski
– znowu w koronie

Nowe realia społeczno-gospodarcze zastały inspekcję pracy
nieprzygotowaną pod względem kadrowym i organizacyjnym.

P

o upadku „żelaznej kurtyny” w Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnionych
było 917 inspektorów pracy, sprawujących nadzór nad ok. 500 tys. zakładów pracy. Kolejne setki tysięcy nowych firm, prowadzonych przez niedoświadczonych i nieznających prawa przedsiębiorców, miały powstać dopiero
w kolejnych latach. Nowa era w działaniach inspekcji pracy zaczęła się, gdy jej
stery 28 maja 1990 roku przejął Tadeusz Sułkowski – pierwszy Główny Inspektor
Pracy po upadku komunizmu, doktor ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej szef zespołu ekspertów NSZZ „Solidarność” i zastępca przewodniczącego
Rady Ochrony Pracy. Wraz ze zmianą systemu politycznego państwa i kierownictwa inspekcji, modyfikacji uległa także rola inspektora pracy. Dotychczasowi
inspektorzy techniczni, specjaliści w danej branży czy dziedzinie zaczęli przeistaczać się w inspektorów wszechstronnych, zdolnych reagować na wyzwania
dynamicznie zmieniającej się gospodarki i jej otoczenia prawnego.

Po upadku „żelaznej kurtyny” w Państwowej Inspekcji
Pracy zatrudnionych było 917 inspektorów pracy,
sprawujących nadzór nad około 500 tys. zakładów
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Wspomina Tadeusz Sułkowski, pierwszy Główny Inspektor Pracy
po upadku komunizmu
Jednym z najważniejszych wyzwań na początku lat 90. było przekonanie kadry inspektorskiej
i wpojenie nowego podejścia do pracy, by w pierwszym rzędzie problemy, z jakimi przyszło się
nam wtedy mierzyć, rozpatrywać w kategoriach państwa. Kadra z tamtych lat miała głęboko
zapuszczone korzenie związkowe. Wywodziła się z tzw. związkowej inspekcji pracy, co wpływało
na bardzo silną perspektywę pracownika przy rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami. Taka perspektywa jest i musi być wpisana w optykę inspektora pracy. Ważne jest jednak zachowanie przy
tym równowagi i wyzbycie się spojrzenia na przedsiębiorców jako na „prywaciarzy” i „kombinatorów”. W wielu przypadkach taka ocena była uzasadniona. W innych jednak nie. Przecież tym
„prywaciarzom” przypadła rola tworzenia nowej rzeczywistości w Polsce po obaleniu komunizmu.
Zależało mi więc na zmianie generalnego podejścia, aby kadra inspektorska zmieniła swoją perspektywę na taką: co jest dobre dla państwa. Świadomość zmieniała się stopniowo i powoli.
Państwowa Inspekcja Pracy
pod nowym kierownictwem bardzo szybko zaczęła też nawiązywać kontakty ze swoimi odpowiednikami za granicą: inspekcją
brytyjską, francuską czy amerykańską, a także z Międzynarodową
Organizacją Pracy (MOP), której
przedstawiciele bacznie obserwowali przemiany w polskim systemie nadzoru nad warunkami pracy.
Zbudowano nową strukturę
inspekcji, w której okręgowi inspektorzy pracy mieli samodzielnie zarządzać kontrolami zakładów pracy działających na podległym im terenie. Zmieniła się
także organizacja Głównego Inspektoratu Pracy. Reformy te zostały pozytywnie ocenione przez
przedstawicieli MOP.
█

Fot. 33.
21 kwietnia 1995 roku, po raz pierwszy
w historii inspekcji Główny Inspektor
Pracy przedstawił w Sejmie Sprawozdanie
z działalności PIP. Obradom przewodniczył
marszałek Aleksander Małachowski
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DRAPIEŻNY KAPITALIZM
Działalność inspekcji na początku lat dziewiędziesiątych
miała bardzo intensywny charakter, gdyż w wyniku przemian
ustrojowych nastąpił rozkwit polskiej przedsiębiorczości.

N

iektórzy przedsiębiorcy, nieprzygotowani do kierowania personelem, nieznający prawa pracy, wprowadzali w podległych sobie organizacjach własne
porządki. W takiej sytuacji nierzadko jedynym argumentem, który przemawiał do ich wyobraźni był mandat od inspektora pracy w wysokości do 50 tys. zł, co
stanowiło wówczas równowartość pokaźnej pensji.

Ze wspomnień inspektorów pracy
Rozpadały się duże przedsiębiorstwa, powstawały małe prywatne firmy, zupełnie nie przygotowane do zatrudniania ludzi i kierowania nimi. Były nastawione wyłącznie na zarabianie pieniędzy. Pamiętam, jak podczas kontroli zakładu, w którym w zasadzie nic nie funkcjonowało dobrze,
że jest właścicielem i to on w zakładzie ustala prawo.

Ze sprawozdań Głównego Inspektora Pracy z lat dziewięćdziesiątych wynika, że od samego początku największe problemy stwarzało nielegalne zatrudnianie pracowników, nieterminowa wypłata
wynagrodzeń i obliczanie ich przez przedsiębiorców w zaniżonej
wysokości, a także nieudzielanie urlopów wypoczynkowych czy nieprzestrzeganie norm czasu pracy.

Fot. 34. Okładka
legitymacji
inspektorskiej

Stwierdzanym przez inspektorów pracy naruszeniom prawa
sprzyjała trudna sytuacja na rynku pracy, gdy bezrobocie praktycznie przez całe lata dziewięćdziesiąte wynosiło kilkanaście, w niektórych regionach nawet 30 proc. W takich okolicznościach zatrudnieni niechętnie zwracali się do inspekcji pracy o pomoc, w obawie
przed utratą miejsca pracy; gotowi byli ukrywać przed inspektorem pracy niewygodną dla przedsiębiorcy prawdę. Najgorzej było
w niewielkich zakładach pracy, w których trudna sytuacja finansowa, brak podstawowej wiedzy o obowiązujących przepisach
i niska świadomość prawna miały wpływ na zwiększoną liczbę nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów pracy.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych upłynęła pod znakiem zwiększania liczby
kontroli i kar nakładanych na pracodawców popełniających wykroczenia przeciwko
prawom pracownika. Presja ta płynęła także ze strony Sejmu, oczekującego wyraźnej poprawy w stosunkach pracowniczych.
Ustawodawca poszerzył w tym czasie uprawnienia inspektorów pracy i od
1996 roku mogli oni składać do sądu, za zgodą zatrudnionego np. na kontrakcie
cywilnoprawnym, pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz reprezentować
w procesie sądowym interes takiej osoby. Do tego powierzono inspekcji pracy nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. █

40

publikacja jubileuszowa_FONT3.indd 42

5/14/2019 10:10:07 AM

NAKAZ PŁACOWY
W 2001 roku inspektorzy zyskali bardzo korzystne
dla zatrudnionych narzędzie – środek prawny w postaci
możliwości wydawania nakazu płacowego.

D

zięki temu mogli szybko i sprawnie wymusić na pracodawcy wypłatę zaległego i bezspornego wynagrodzenia. W czasie kontroli nierzadko okazywało
się bowiem, że to nie zła kondycja finansowa przedsiębiorcy była powodem powstawania zaległości w płatnościach, ale chęć kredytowania działalności
gospodarczej kosztem pracowników. Corocznie inspektorzy pracy pomagali i nadal
pomagają w ten sposób dziesiątkom tysięcy zatrudnionych na etatach, odzyskując
dla nich w drodze decyzji administracyjnej miliony złotych zaległych pensji i innych
należności wynikających ze stosunku pracy.

Wzmocnienie uprawnień PIP było potrzebne
i oczekiwane
Wzmocnienie uprawnień PIP było potrzebne i oczekiwane, gdyż stan przestrzegania prawa pracy w kolejnym dziesięcioleciu nie uległ znaczącej poprawie. Trudna
sytuacja ekonomiczna pracodawców stała się główną przyczyną ograniczania
kosztów zatrudnienia. Duża część pracodawców nie organizowała więc obowiązkowych szkoleń i nie zapewniała badań lekarskich pracownikom, ani nie wyposażała ich skutecznie w środki ochrony indywidualnej. Wskutek oszczędności wielu
przedsiębiorców redukowało zatrudnienie do minimum, powodując jednocześnie
nadmierne obciążenie pozostałych
pracowników. Podobnie było z wypełnianiem wystąpień czy nakazów
inspektorów pracy wydanych po
przeprowadzeniu kontroli. Wszędzie tam, gdzie pozytywny efekt
można było osiągnąć niewielkim
kosztem, środki prawne wydawane przez inspektorów pracy były
wykonywane niezwłocznie. Z kolei gdy poprawa warunków pracy
wymagała poniesienia nakładów
finansowych, z odroczonymi efektami – widocznymi dopiero za wiele lat, tam było już gorzej. Nawet,
jeśli niewykonywanie decyzji administracyjnej oznaczało ukaranie
mandatem czy skierowanie sprawy Fot. 35. Formularz mandatu karnego wystawianego
do sądu.
█ sprawcy wykroczenia przez inspektora pracy
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WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
Bardzo istotny w historii Państwowej Inspekcji Pracy był rok 2004,
w którym Polska weszła do Unii Europejskiej. Zdeterminowało
to zadania stawiane przed inspektorami pracy w kolejnych latach.

W

życie weszły wtedy istotne przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, które obciążyły PIP bardzo poważnym zadaniem mającym
znaczenie dla zapewnienia większego bezpieczeństwa na drogach.
Inspektorzy pracy zajęli się egzekwowaniem od przewoźników stosowania
norm czasu pracy i odpoczynku u kierowców zawodowych. To niełatwe zadanie, szczególnie ze względu na zmieniające się unijne i polskie przepisy w tym
zakresie.

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało niespotykaną
dotychczas możliwość rozwoju dla polskiego biznesu,
ale postawiło przed Państwową Inspekcją Pracy
nowe wyzwania
W tym samym roku w życie weszły także nowe przepisy dotyczące pracowników tymczasowych, na podstawie których w kolejnych latach zatrudnienie
znajdowały setki tysięcy osób. Praktycznie już od początku obowiązywania tych
regulacji inspektorzy sygnalizowali konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu ochronę pracowników tymczasowych przed nadużyciami
ze strony przedsiębiorców. Powszechnym zjawiskiem stało się bowiem przerzucanie ich pomiędzy agencjami pracy tymczasowej, aby jak najdłużej utrzymać
możliwość ich zatrudniania w tej formie z pominięciem ograniczeń wynikających z przepisów. Dzięki temu
korzystali wtedy z nieskrępowanego zatrudniania takiego pracownika dowolną liczbę razy,
czy też korzystali z możliwości
zwalniania go przed czasem ze
skróconym okresem wypowiedzenia.
W tamtym okresie obowiązywać zaczęła także ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca obowiązek uzyskania przez inspektora
pracy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, co wiązało się
Fot. 36. Plac budowy – podczas wspólnej kontroli z innymi ograniczeniami przewipolskich i norweskich inspektorów pracy dzianymi w tych przepisach.
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Wejście Polski do Unii Europejskiej dało niespotykaną dotychczas możliwość
rozwoju dla polskiego biznesu, ale postawiło przed Państwową Inspekcją Pracy
nowe wyzwania. Stała się ona instytucją łącznikową dla zagranicznych instytucji
zajmujących się nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy w stosunku do polskich pracowników delegowanych do pracy w innych państwach UE.
Masowe migracje wykwalifikowanych pracowników miały bezpośrednie przełożenie na warunki pracy w Polsce. Po otwarciu zachodnich rynków pracy
zauważalny stał się w Polsce skokowy wzrost liczby wypadków przy pracy.
Wykwalifikowani pracownicy zostali zastąpieni przez osoby często bez doświadczenia, nieznające bezpiecznych metod pracy, a tym samym bardziej narażone
na wypadki przy pracy. Największy wzrost liczby wypadków nastąpił w budownictwie i w przetwórstwie przemysłowym. PIP podjęła więc intensywne działania zmierzające do zmniejszenia liczby takich zdarzeń.
Potrzeba było jednak wielu
lat intensywnych kontroli i wielokierunkowych działań prewencyjnych, aby inspektorom
pracy udało się skutecznie zachęcić przedsiębiorców działających w tych branżach do
większej dbałości o bezpieczeństwo pracowników i odpowiednią higienę w czasie ich
pracy. Nieprawidłowości dotyczące obniżania wynagrodzeń
i nieprzestrzegania przepisów
bhp dotyczyły zdecydowanej
większości placów budów. Tam
też najczęściej dochodziło do
ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy.
█

Fot. 37. Inspektorzy pracy na terenie
budowy tunelu pod Martwą Wisłą
w Gdańsku, styczeń 2013 roku
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KONTROLE LEGALNOŚCI
ZATRUDNIENIA
Ważnym dla inspekcji pracy momentem stało się uchwalenie
przez Sejm nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
która weszła w życie 1 lipca 2007 roku.

N

ajwiększa zmiana, jaka się wówczas dokonała polegała na przejęciu przez
PIP zadań związanych z kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Wśród nowych
kompetencji inspektorów pracy znalazło się także kontrolowanie przestrzegania
obowiązków: informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu i podjęciu
pracy przez bezrobotnego, opłacania składek na Fundusz Pracy czy prowadzenia
agencji zatrudnienia zgodnie z prawem.

We wszystkich okręgowych inspektoratach pracy
zostały utworzone specjalistyczne sekcje
legalności zatrudnienia
Zadania z tego zakresu zostały przejęte przez Państwową Inspekcję Pracy
od realizujących je uprzednio, podległych wojewodom, służb kontroli legalności
zatrudnienia. Wraz z przejęciem nowych kompetencji nastąpił transfer do PIP pracowników urzędów wojewódzkich, prowadzących do tej pory czynności kontrolne
w zakresie legalności zatrudnienia. Osoby te, zgodnie z przepisami nowej ustawy
o PIP, zostały zobowiązane do uzyskania uprawnień inspektora pracy poprzez
odbycie aplikacji inspektorskiej i złożenie egzaminu państwowego.

Fot. 38. Podczas wspólnej ze Strażą Graniczną
kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców

W celu podniesienia skuteczności działań kontrolnych w zakresie legalności zatrudnienia, z początkiem 2009 roku wdrożono nowe podejście do sposobu zorganizowania wspomnianych kontroli.
We wszystkich okręgowych inspektoratach pracy zostały utworzone specjalistyczne sekcje legalności zatrudnienia, w skład których
weszli inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni zajmujący
się głównie tą problematyką. Naturalnym zapleczem kadrowym dla
tworzonych sekcji legalności zatrudnienia stali się byli pracownicy urzędów wojewódzkich, którzy
przeszli do inspekcji pracy.
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Do zadań inspektorów wchodzących w skład tych sekcji należą w szczególności: stały monitoring nielegalnego rynku pracy, reagowanie na zgłaszane
do okręgowego inspektoratu pracy przypadki występowania nieprawidłowości
w zakresie legalności zatrudnienia, udział w wieloosobowych zespołach uczestniczących w akcjach i zmasowanych interwencjach, współpraca z innymi organami
(Staż Graniczna, Policja, ZUS itp.), dokonywanie wstępnego rozpoznania przed
rozpoczęciem kontroli oraz udział w kontrolach legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspektorów pracy z innych sekcji lub udzielanie pomocy tym
inspektorom.
Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania
pracy przez cudzoziemców prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy obejmują przede wszystkim cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Szwajcarii (tj. cudzoziemców z krajów trzecich) i są prowadzone, co do zasady, podczas każdej kontroli podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom
z państw trzecich. Kontrolami tymi PIP obejmuje wszystkich cudzoziemców z tych
krajów, wykonujących pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu, niezależnie od
tego czy dotyczy ich obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę, czy też są z niego
zwolnieni. Tego typu kontrole mają charakter rutynowy i realizowane są przez cały
rok w wytypowanych podmiotach. Mają one na celu ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom i nielegalnego wykonywania pracy
przez cudzoziemców oraz efektywne usuwanie występujących w tym względzie
nieprawidłowości. Oprócz problematyki legalności zatrudnienia i wykonywania
pracy przez cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy kładzie także duży nacisk
na ochronę praw pracowniczych obcokrajowców oraz zachowanie właściwych
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy tej kategorii osób.
█

BRANŻE POD SPECJALNYM
NADZOREM
W pierwszej dekadzie XXI wieku inspekcja pracy musiała
zmierzyć się z nowym problemem, dotyczącym warunków pracy
osób zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych.

R

ozwijające się w Polsce zagraniczne sieci handlowe w pogoni za zyskiem
w sposób drugorzędny traktowały warunki pracy zatrudnionych u siebie
osób. Po tym, jak pracownice jednej z takich sieci zaczęły wygrywać w sądach
sprawy o odszkodowania za narażenie zdrowia i życia, prowadzone już wcześniej
zmasowane kontrole w tej branży zaczęły przynosić oczekiwane skutki. Sądy przyznawały wysokie rekompensaty za zmuszanie pracownic do dźwigania ponad miarę.
Determinacja inspektorów pracy sprawiła, że po latach udało się osiągnąć stan,
w którym wielkie sieci handlowe przestrzegają prawa pracy i zapewniają warunki
zgodne z przepisami.
█
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INICJATOR ZMIAN PRAWA
Często w swojej historii to Państwowa Inspekcja Pracy jako jedna
z pierwszych instytucji publicznych, wskazywała na poważne
nieprawidłowości systemowe odbijające się na sytuacji pracowników.

B

rak należytej ochrony zatrudnionych i nieprecyzyjne regulacje w tym zakresie,
zdaniem inspektorów pracy, podważają zaufanie społeczeństwa do państwa
i jego organów. Za każdym razem inspektorzy pracy zgłaszając nieprawidłowości proponowali jednocześnie rozwiązania legislacyjne przeciwdziałające zjawiskom patologicznym. Część z tych postulatów wcześniej czy później została zrealizowana. Inne czekają do dziś na właściwe uregulowanie.

Inspektorzy pracy zgłaszając nieprawidłowości
proponowali jednocześnie rozwiązania legislacyjne
przeciwdziałające zjawiskom patologicznym
Jednym z takich sygnałów były zgłoszone jeszcze w 2009 roku wątpliwości
inspektorów pracy w stosunku do przetargów publicznych, w których dominowało kryterium ceny za usługę. W ten sposób zamówienie od administracji publicznej czy samorządowej dostawał przedsiębiorca, który zaoferował najniższą
cenę. Wywołało to bezprecedensowy pościg za obniżeniem kosztów, które odbywało się także przez pogarszanie warunków zatrudnienia. Powszechne stało się wtedy podpisywanie z zatrudnionym kilku kontraktów cywilnoprawnych,
tylko po to, by ominąć obowiązek ubezpieczenia społecznego takiej osoby, czy
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zgłaszane od
końca pierwszej dekady XXI wieku wnioski legislacyjne doczekały się realizacji
dopiero wiele lat później. W 2017
roku, gdy po kilku wcześniejszych
nieudanych nowelizacjach przepisów
w życie weszła ustawa Prawo zamówień publicznych pozwalająca na
określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Cena płacona przez
urząd czy inny podmiot administracji za usługę wymagającą zatrudnienia
pracowników, powinna uwzględFot. 39. Inspektor pracy podczas kontroli
na głębokości 650 m pod ziemią w kopalni węgla niać związane z tym koszty zapłaty
kamiennego w Bytomiu podatków i składek.
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Podobnie było ze zgłoszonym jeszcze w 2004 roku, postulatem, aby przedsiębiorca zatrudniający pracownika miał obowiązek podpisać z nim umowę przed
rozpoczęciem zatrudnienia. W kolejnych latach inspektorzy pracy w czasie kontroli
coraz częściej trafiali bowiem na osoby przebywające na terenie zakładu pracy czy
placu budowy w trakcie, jak twierdzili zatrudniający ich przedsiębiorcy, ich „pierwszej dniówki”. Jak się okazało, nieprecyzyjny przepis Kodeksu pracy nakazujący
podpisanie z pracownikiem umowy do końca pierwszego dnia pracy był wtedy
powszechnie nadużywany do legalizowania zatrudnienia na czarno. Służył jako
wygodna wymówka w razie wykrycia takich przypadków przez inspektora pracy.
Postulat nowelizacji tej regulacji i prowadzenia obowiązku podpisania umowy
został jednak zrealizowany dopiero we wrześniu 2016 roku.

Nieprecyzyjny przepis Kodeksu pracy był powszechnie
nadużywany do legalizowania zatrudnienia na czarno
Inne sygnały zgłaszane w kolejnych sprawozdaniach czy wystąpieniach Głównego Inspektora Pracy w Sejmie dotyczyły pracy maszynistów kolejowych. Ze
względu na brak regulacji w tym zakresie i niedobory kadrowe w spółkach publicznych i prywatnych podejmowali oni zatrudnienie w dwóch miejscach jednocześnie.
Sprawa to niezwykle istotna, mająca bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo
transportu kolejowego, z którego na co dzień korzystają setki tysięcy obywateli. █

W WALCE Z NADUŻYCIAMI
Inspektorzy pracy prowadzili coroczne kontrole w służbie zdrowia
czy transporcie, by przeciwdziałać nieprawidłowościom związanym
z omijaniem przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach.

W

transporcie drogowym, pomimo restrykcyjnych przepisów, w kolejnych
latach liczba naruszeń utrzymywała się na stałym poziomie. Dotyczyły
one zarówno przekroczenia norm czasu jazdy bez przerwy oraz niezapewnienia kierowcom odpowiedniego odpoczynku dobowego. Najczęściej te naruszenia brały się z prostej kalkulacji przedsiębiorcy, który nałożenie przez PIP kary za
złamanie przepisów i tak oceniał jako mniej dolegliwe od konieczności zapłaty kary
umownej za spóźnienie się z dostawą towaru. Stąd niezrealizowane do dziś postulaty
zwiększenia kar za takie naruszenia, aby łamanie prawa przestało się przedsiębiorcom opłacać.
Z kolei w służbie zdrowia zły stan przestrzegania przepisów prawa pracy wynikał
z niedoborów kadrowych, co przełożyło się na powszechną do dziś praktykę zatrudniania lekarzy i pielęgniarek przez podmioty zewnętrzne na kontraktach cywilnoprawnych. W praktyce personel szpitala po zakończeniu pracy pozostawał na stanowisku
na podstawie innej umowy, np. cywilnoprawnej lub jako podmiot gospodarczy. Takie
zabiegi, mające na celu ominięcie regulacji Kodeksu pracy w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, nie doczekały się do dziś skutecznego rozwiązania.
█
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CORAZ WIĘCEJ ZADAŃ
Kryzys ekonomiczny z przełomu XX i XXI wieku wygenerował
problem, z jakim także musiała zmierzyć się Państwowa
Inspekcja Pracy w kolejnych latach.

Z

większony napływ skarg od pracowników i byłych pracowników oraz nakładane
na inspektorów pracy coraz to nowe obowiązki, bez zwiększenia nakładów na
urząd czy powiększenia składu osobowego służby inspekcyjnej, spowodowały
konieczność reorganizacji inspekcji i przygotowania inspektorów do wykonywania
nowych zadań. Inspektorzy pracy musieli zająć się kontrolą przekazywania środków pieniężnych na wzrost wynagrodzeń w zakładach opieki zdrowotnej, kontrolą czasu jazdy
i postoju oraz obowiązkowymi przerwami w jeździe kierowców zawodowych czy prowadzeniem ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze
i w szczególnych warunkach na potrzeby „ustawy o emeryturach pomostowych”.

Przez ostatnie ćwierćwiecze Państwowej Inspekcji Pracy
przybyło ponad 30 nowych zadań
W następnych latach nowych obowiązków stale przybywało. Od 22 lutego 2016
roku pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do PIP umów na czas określony zawartych z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, do których nie stosuje się limitów ograniczających liczbę i czas trwania takich umów. Niedopełnienie
tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie.
Z kolei od 18 czerwca 2016 roku, kiedy weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, Państwowa Inspekcja Pracy została
obarczona nowymi zadaniami, dotyczącymi m.in. przyjmowania oświadczeń od
przedsiębiorców zagranicznych o delegowaniu pracowników do pracy na terytorium Polski czy egzekucji kar i grzywien administracyjnych nakładanych przez
organy innych państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na
polskich pracodawców delegujących pracowników do tych krajów.
Od 1 stycznia 2017 roku inspektorzy kontrolują również kontrakty cywilnoprawne w zakresie wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązku zapłaty
określonej w przepisach stawki minimalnej wynagrodzenia godzinowego i potwierdzania liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę.
Od początku 2018 roku, wraz ze zmienionymi przepisami regulującymi zasady
podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, PIP ma obowiązek kontrolować
pracowników zza granicy wykonujących w naszym kraju prace sezonowe. To trudne
zadanie zważywszy, że z takich pracowników korzystają najczęściej gospodarstwa rolne.
Od 1 marca 2018 roku inspekcja pracy została zaangażowana także w prowadzenie kontroli zakazu powierzania pracy w handlu w niedziele i święta pracownikom i osobom zatrudnionym w ramach umów cywilnoprawnych.
Łącznie przez ostatnie ćwierćwiecze, z wyraźnym natężeniem w kilku ostatnich
latach, Państwowej Inspekcji Pracy przybyło ponad 30 nowych zadań, wymagających
dodatkowych nakładów pracy. Stało się to przy wzroście liczby inspektorów z 1 300 do
zaledwie 1 500! Obecnie inspektorzy pracy realizują już ponad 40 zadań ustawowych. █
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WSPÓŁPRACA NA RZECZ
OCHRONY PRACY
Państwowa Inspekcja Pracy współdziała z organami administracji
publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich
szczebli, organami nadzoru i kontroli warunków pracy, instytucjami
działającymi w sferze ochrony pracy, placówkami naukowo-badawczymi w celu skutecznej realizacji ustawowych zadań
w zakresie prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.

D

la przykładu, wspólnym obszarem działania Państwowej Inspekcji Pracy
oraz Straży Granicznej są kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców.
Współpraca obejmuje działania i inicjatywy obu instytucji, dotyczące zapobiegania i zwalczania powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom
oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców to ważni
partnerzy i sojusznicy inspekcji pracy
Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczy w posiedzeniach Rady
Ochrony Pracy, sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny oraz innych komisji, podkomisji i komisji nadzwyczajnych,
jak również w posiedzeniach komisji senackich. Przedstawiciele PIP biorą udział
w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów problemowych funkcjonujących w ramach Rady.

Fot. 40.
Główny inspektor pracy
Wiesław Łyszczek
przedstawia Sejmowi
Sprawozdanie
z działalności PIP
w 2016 roku

Zgodnie z ustawowym
obowiązkiem, co roku na
posiedzeniu plenarnym Sejmu RP, Główny Inspektor
Pracy przedstawia Sprawozdanie z rocznej działalności inspekcji pracy.
Państwowa Inspekcja
Pracy prowadzi aktywną
i wielokierunkową współpracę ze związkami zawodowymi i organizacjami
pracodawców. To ważni
partnerzy i sojusznicy inspekcji w działalności na
rzecz tworzenia bezpiecznych warunków pracy i ochrony praw pracowniczych
█
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ŚRODKI PRAWNE
Zakres przedmiotowy kontroli PIP obejmuje bardzo szerokie
spektrum zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy,
technicznego bezpieczeństwa pracy (adekwatnie do
kontrolowanej branży i zidentyfikowanych w niej problemów)
oraz kwestie legalności zatrudnienia.

D

o priorytetów działania PIP należą kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy, przestrzegania przepisów o czasie pracy
(w tym w transporcie drogowym), stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach
i branżach charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych,
w budownictwie, a także kontrole legalności zatrudnienia (w tym cudzoziemców)
oraz przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oprócz kontroli planowych, dużą grupę stanowią kontrole związane z badaniem zasadności skarg na działania pracodawców.
Przykładowo, w 2017 roku inspektorzy przeprowadzili 28 519 kontroli związanych
z badaniem skarg.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy w pełnym zakresie
wykorzystują dostępne środki prawne, w tym nakazy, wystąpienia, polecenia oraz
nakładają kary grzywny w drodze mandatów karnych, kierują wnioski o ukaranie
do sądów, zawiadamiają prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
nakładają kary pieniężne za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.
Istotny element działalności Państwowej Inspekcji Pracy stanowi zwalczanie
i zapobieganie przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, czego wyrazem jest znaczna liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa kierowanych do prokuratury przez inspektorów pracy wahająca się
w ostatniej dekadzie od 500 do blisko 1 100 rocznie.
Praktycznie od początku funkcjonowania inspekcji pracy jednym z najważniejszych elementów jej działania było badanie okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy. W przypadku powtarzających się okoliczności, które doprowadziły do
powstania wypadku, stałe monitorowanie tego zjawiska pozwala na podejmowanie
przez PIP działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa w środowisku pracy.
Z przeprowadzonych analiz wynika niezbicie, że np. przyczyną wypadków przy
pracy z użyciem maszyn najczęściej jest zła organizacja pracy, rzadziej są to błędy
ludzkie. Najrzadziej wypadki wynikają z przyczyn technicznych czyli wad technicznych i materiałowych. Wypadkom najczęściej ulegają pracownicy w krótkim czasie
od podjęcia zatrudnienia.
W przypadku powtarzania się zdarzeń wypadkowych w kolejnych latach
w jednej firmie, inspekcja pracy ma w swoich uprawnieniach skuteczne narzędzie do mobilizacji przedsiębiorców do większej dbałości o bezpieczeństwo
pracowników. Wniosek do ZUS-u o zwiększenie o 100 proc. składki na ubezpieczenie wypadkowe może stanowić znaczący bodziec do poprawy warunków
pracy.
█
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DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
Równolegle do działań kontrolnych Państwowa Inspekcja Pracy
rozwija programy i kampanie informacyjno-prewencyjne,
promujące przestrzeganie prawa przez pracodawców.
Dotyczą one zarówno bezpieczeństwa pracy, jak również
prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia.

W

yniki kontroli wykazują wyraźnie, że wypadki przy pracy i naruszenia
prawa pracy spowodowane są często brakiem wiedzy, niedostateczną
znajomością zagrożeń.

Stąd też działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy mają za zadanie
wyposażyć w wiedzę, zachęcić i przekonać pracodawców do potrzeby inwestowania w poprawę warunków pracy. Szczególną uwagę Państwowa Inspekcja Pracy
poświęca promowaniu obowiązujących przepisów, standardów oraz korzystania
z wzorów „dobrej praktyki”.

Realizowane są one przede wszystkim poprzez programy prewencyjne, wspierające kontrole w obszarach charakteryzujących się szczególnie wysokim ryzykiem
wypadkowym oraz kampanie informacyjno-prewencyjne, w ramach których organizowane są m.in. szkolenia, poradnictwo, a także bezpłatne przekazywanie materiałów edukacyjnych. Swoje działania prewencyjne inspekcja pracy kieruje głównie
do pracodawców, przedsiębiorców i pracowników – w szczególności zaś do małych
pracodawców, u których najczęściej stwierdzane są nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy.
█

Fot. 41. Jednym z najważniejszych zadań PIP jest badanie okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy
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PIERWSZA KONTROLA
Działania prewencyjne i promocyjne PIP wynikają z przekonania,
że znaczącej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy
nie da się osiągnąć wyłącznie kontrolami i środkami represyjnymi,
które powinny być stosowane w przypadkach rażącego
i notorycznego naruszania praw pracowniczych.

M

iędzy innymi dlatego w marcu 2016 roku ówczesny Główny Inspektor
Pracy Roman Giedrojć uruchomił działanie pod nazwą „Pierwsza kontrola”,
skierowane do mikro, małych i średnich firm. Podczas pierwszej kontroli
prewencyjnej inspektorzy pracy wskazują nieprawidłowości z zakresu prawa pracy,
w tym bhp, dokonują ich analizy prawno-technicznej i stosują środki prawne (decyzje, wystąpienia i polecenia). Wyznaczają jednocześnie termin wyeliminowania
przez pracodawcę stwierdzonych uchybień, nie stosując przy tym sankcji karnych
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy stwierdzą rażące naruszenie przepisów bhp, a zwłaszcza
bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia).

W ramach „Pierwszej kontroli” inspektorzy pracy
nie stosują sankcji karnych
W uznaniu zasług Romana Giedrojcia, zmarłego nagle 27 sierpnia 2017 roku szefa
inspekcji pracy dla środowiska inspektorskiego oraz dla uczczenia Jego pamięci jako
wybitnego inspektora pracy, Jego następca na stanowisku Głównego Inspektora
Pracy Wiesław Łyszczek ustanowił Nagrodę im. Romana Giedrojcia. Jest to wyróżnienie przyznawane inspektorom pracy za szczególne osiągnięcia w zakresie poprawy
warunków pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia, a także bezpieczeństwa
pracy oraz skuteczności i determinacji w egzekwowaniu przepisów prawa pracy. █

Fot. 42.
Statuetka wręczana
laureatom Nagrody im.
Romana Giedrojcia
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NA POMOC ZATRUDNIONYM
PIP realizuje wiele działań prewencyjnych skierowanych do
pracowników i pracodawców z różnych grup zawodowych. Ich
zakres dostosowany jest do aktualnych potrzeb diagnozowanych
w oparciu o wyniki kontroli, statystykę i oczekiwania społeczne.

O

dpowiedzią PIP na problemy i naruszenia
prawa związane z formalnym zatrudnieniem było uruchomienie kampanii „Zanim
podejmiesz pracę”, której celem było upowszechnianie wśród osób pracujących, studentów i uczniów
oraz pracodawców wiedzy o przepisach prawa
pracy obowiązujących przy zatrudnianiu. Jej rozwinięciem jest kampania „Pracuję legalnie!”, której
celem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców
i pracowników, a także obcokrajowców – w szczególności pracowników z Ukrainy podejmujących
pracę w Polsce.
█

Fot. 43. Program prewencyjny
„Zdobądź dyplom PIP” cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem
wśród małych przedsiębiorstw

Fot. 44. Celem kampanii
„Włącz bezpieczeństwo
przy obróbce drewna”
było zmniejszenie zagrożeń
w tartakach i zakładach
stolarskich
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PRZECIWDZIAŁANIE WYPADKOM
Inspekcja pracy prowadzi także kampanie promujące bezpieczne
zasady wykonywania i organizowania pracy. Przykładem
może być kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,
adresowana do pracowników i pracodawców zatrudnionych
w branżach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych.

W

reakcji na wysoki odsetek wypadków przy pracy i zagrożenia występujące w branży obróbki i pozyskiwania drewna, Państwowa Inspekcja
Pracy przeprowadziła trzyletnią kampanię „Włącz bezpieczeństwo przy
obróbce drewna”. Jej celem było doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w tartakach i zakładach stolarskich, poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa.

Z kolei program „Prewencja wypadkowa” umożliwia przekazanie pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników wiedzy na temat prawidłowego ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, określania wniosków powypadkowych i tworzenia spójnej oceny ryzyka zawodowego. Zaproszeni do niego
są pracodawcy, u których miały miejsce wypadki przy pracy, w szczególności te
o najcięższych skutkach. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała propozycję
prostych działań opartych na zasadzie samokontroli, podczas której – przy pomocy
przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta
– pracodawca identyfikuje, a następnie likwiduje występujące w zakładzie nieprawidłowości, dzięki czemu ograniczona zostaje możliwość zaistnienia podobnych
wypadków w przyszłości.
█

DOBRE PRAKTYKI
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród małych firm cieszy się
program „Zdobądź Dyplom PIP”. Co roku bierze w nim udział
ok. 500 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników.

P

rzy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy
jako eksperta pracodawca identyfikuje, a następnie likwiduje występujące
w zakładzie nieprawidłowości. Uczestnicy otrzymują dodatkową pomoc
w postaci szkolenia, listy kontrolnej z komentarzem oraz licznych materiałów informacyjnych, dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących wdrożeniu i utrzymaniu akceptowalnych prawnie standardów bezpieczeństwa i higieny
pracy.
█
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BEZPIECZEŃSTWO WYGRYWA
Od ponad dekady Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi
intensywne działania edukacyjne w szkołach
ponadgimnazjalnych i wyższych.

Fot. 45. W konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” biorą udział zarówno
małe rodzinne firmy, jak i wielkie korporacje

P

rogram edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” kształtuje pozytywny stosunek do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz promuje właściwe postawy
i pogłębia wiedzę przyszłych pracodawców i zatrudnionych zarówno w zakresie zagrożeń zawodowych, jak
i regulacji prawnych. Program jest prowadzony we współp ac
pr
acy z kuratoriami, samorządami, ochotniczymi hufcami pracy
pracy
parrtne
pa
rtne
erraa społecznymi. Nauczyciele zainteresowani prowadzei partnerami
niiem
m takich
tak
kic zajęć przechodzą szkolenie, podczas którego otrzymują
niem
PIP pomoce
pom
o
od PIP
dydaktyczne do pracy z młodzieżą. Co roku w prog am
gr
amie
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e bierze
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ierr udział 1 500 nauczycieli i kilkadziesiąt tysięcy uczniów.
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Sztandarowym
konkursem Państwowej Inspekcji Pracy jest „Pracoda
co
dawc
wcaa – organizator pracy bezpiecznej”. Organizowany już od pocodawca
nad 30
0 lat
laat konkurs ma na celu wyłonienie firm dbających o bezpienad
czzeń
eńst
s wo
st
wo zatrudnianych
z
czeństwo
osób. W kapitule zasiadają przedstawiciele
in
nsp
spek
e cj
cjii pracy,
p
inspekcji
związków zawodowych i organizacji pracodawcó
ów.
w. Przedsiębiorcy
Przzed
ców.
są nagradzani w trzech kategoriach ze względu
wie
ielk
lk
koś
o zatrudnienia (do 50 zatrudnionych, od 51 do 250 oraz
na wielkość
powy
po
wy
yże
ż j 250
2 pracowników). Przyznawane co roku nagrody dla firm
powyżej
w ró
wy
różn
óżnia
żn
niaająą
wyróżniających
się w każdej z tych kategorii pokazują, że na dbałość
zd
dro
ow
wiie i życie pracowników stać nie tylko największe firmy, ale
wie
o zdrowie
rró
ów
również
małe, rodzinne przedsiębiorstwa. Dlatego na wręczanej każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu
widnieją słowa Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis – Ze mną
Fot. 46. Statuetka wręczana
będziesz najbezpieczniejszy.
█
laureatom konkursu
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Fot. 47. Dzisiejsza
siedziba Głównego
Inspektoratu Pracy
w Warszawie
przy ul. Barskiej 28/30

PORADNICTWO PRAWNE
Dużym zainteresowaniem – zarówno wśród pracowników,
także byłych, jak i pracodawców oraz przedsiębiorców
– cieszą się bezpłatne porady prawne i techniczne udzielane
przez ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy.

P

orady są udzielane bezpośrednio w okręgowych inspektoratach pracy
i ich oddziałach na terenie całej Polski oraz bezpośrednio i telefonicznie za
pośrednictwem infolinii w powstałym w 2017 roku Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy przy Głównym Inspektoracie Pracy. W praktyce okazuje się, że na infolinię dzwonią także przedstawiciele korporacji zawodowych, biur

Liczba porad udzielanych przez ekspertów PIP
to setki tysięcy rocznie
księgowo-doradczych czy kancelarii prawnych. Atutem Centrum Poradnictwa PIP
jest jednolite stanowisko w kwestii wykładni prawa. Liczba porad udzielanych przez
ekspertów PIP podczas rozmów na infolinii, porad osobistych i pisemnych udzielanych przez wszystkie jednostki inspekcji pracy jest obecnie liczona w setkach
tysięcy rocznie.
█
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RYZYKO W SKALI NANO
Państwowa Inspekcja Pracy nie poprzestaje na przeciwdziałaniu
znanym zagrożeniom, ale identyfikuje także nowe, dotąd
nieznane niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników.

J

ednym z obserwowanych przez inspekcję pracy obszarów jest nanotechnologia. Materiały o rozmiarach milionowej części milimetra są wykorzystywane
powszechnie w medycynie, przemyśle elektronicznym i chemicznym, produkcji tkanin czy tworzeniu konstrukcji wykorzystywanych w sporcie i motoryzacji,
a nawet kosmetologii.

Ze względu na nieudokumentowany jeszcze w większości przypadków wpływ
nanomateriałów na organizm człowieka, PIP zaleca daleko posuniętą ostrożność
i w miarę możliwości podejmowanie działań mających na celu ograniczenie potencjalnie negatywnego wpływu takich materiałów na ludzki organizm. Tym bardziej,
że obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, które nanomateriały są bezpieczne,
a które nie. Wyniki dostępnych badań
wskazują, że nanomateriały mogą rozcinać błony komórkowe lub odkładać się
w organach wewnętrznych człowieka,
mając nieznany jeszcze wpływ na jego
zdrowie i życie.
W większości przypadków, gdy produkcja nanomateriałów jest procesem
celowym, pracownicy są zabezpieczeni
przed ich negatywnym oddziaływaniem
przez zastosowanie hermetycznych procesów technologicznych. Takie najmniejsze cząsteczki mogą jednak oddziaływać na pracowników w sytuacjach awaryjnych lub jako niezidentyfikowany
jeszcze efekt uboczny innych prac. Przykładami znanych dotychczas źródeł emisji nanocząsteczek są procesy spawania, wytapiania metali, lutowania, zgrzewania, wulkanizacji. Powstają one także
w efekcie korzystania z biurowych urządzeń laserowych jak kopiarki, faksy czy
drukarki.
█

Fot. 48. Wydawnictwo PIP:
„Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy”
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Upadek „żelaznej kurtyny”, otwarcie granic po 1989 roku
i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w naturalny sposób
zaowocowały zaangażowaniem Państwowej Inspekcji Pracy
w działania prowadzone na forum międzynarodowym.

W

spółpraca z zagranicznymi partnerami PIP ma wymiar wielopłaszczyznowy.
Państwowa Inspekcja Pracy, podobnie jak inne urzędy inspekcji pracy
państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentowana jest w Komitecie
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Wśród zadań Komitetu wymienić można: opracowywanie i przekazywanie KE opinii na temat problemów przy stosowaniu wspólnotowych przepisów bhp; określanie wspólnych zasad działania inspekcji pracy w UE; ocena
systemów inspekcji pracy państw członkowskich; koordynacja ogólnoeuropejskich kampanii inspekcyjnych; zapewnianie systemu szybkiej wymiany informacji i doświadczeń;
organizowanie wymiany inspektorów pracy; opracowywanie dokumentów pomocnych
w działalności inspekcji pracy.

Główną formą aktywności na forum międzynarodowym
jest współpraca z odpowiednikami polskiej inspekcji w UE
Komitet SLIC powołuje grupy robocze do wykonania określonych zadań, zaś udział
Państwowej Inspekcji Pracy w pracach tych gremiów stanowi realizację zobowiązań
międzynarodowych Polski, przede wszystkim związanych z wypełnianiem deklaracji
członkowskich w UE. Przedstawiciele PIP aktywnie działają m.in. w grupach roboczych SLIC ds. transgranicznego egzekwowania prawa, ds. strategii bhp, ds. nowych
zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego czy ds. dyrektywy
maszynowej.
Ważnym elementem międzynarodowej aktywności PIP jest współpraca z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), której Państwowa Inspekcja Pracy corocznie
przedkłada skrót sprawozdania z działalności Urzędu. Wiedza i doświadczenie ekspertów z ramienia MOP stanowią cenne odniesienie w działaniach Inspekcji.
Strategiczną formą aktywności na forum międzynarodowym jest nawiązywanie bilateralnych stosunków z zagranicznymi odpowiednikami polskiej inspekcji w poszczególnych krajach. Współpraca dwustronna z urzędami ds. pracy wielu
państw UE związana jest przede wszystkim z dużą liczbą polskich pracowników
podejmujących pracę na terytorium tychże państw i skupia się przede wszystkim na
wymianie informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy i przepisów bhp wobec
pracowników delegowanych, ale także osób podejmujących pracę bezpośrednio
u pracodawców zagranicznych. W celu usprawnienia wymiany informacji, a także
zacieśnienia współpracy w innych obszarach (np. w ramach działań prewencyjnych),
Państwowa Inspekcja Pracy zawarła porozumienia bilateralne z Litwą, Czechami,
Belgią, Portugalią, Luksemburgiem, Bułgarią, Hiszpanią, Słowacją i Holandią. W roku
2017 podpisano również porozumienie z Estonią i Danią oraz zaktualizowano porozumienie z Norwegią.
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Porozumienia obejmują nie tylko zagadnienia związane z bhp i prawem pracy, ale
w większości przypadków dotyczą także wymiany informacji w sprawach dotyczących
delegowania pracowników. Jest to naturalna konsekwencja zobowiązań nałożonych na
PIP przez odpowiednie przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, aby
taką współpracę realizować. PIP nawiązała współpracę z Niemcami i Wielką Brytanią, czyli
państwami, na terenie których mieszka i pracuje największa liczba polskich obywateli.

Fot. 49. 74. posiedzenie
Komitetu Wyższych
Inspektorów Pracy (SLIC),
22-23 maja 2018 roku
w Sofii, z udziałem
głównego inspektora pracy
Wiesława Łyszczka

Zaangażowanie przedstawicieli urzędu w inicjatywy europejskie przejawia się również w postaci udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Z jednej
strony takie działania służą poznawaniu doświadczeń i pokrewnych instytucji z innych
państw oraz lepszemu zrozumieniu zjawisk zachodzących na europejskim rynku pracy.
Z drugiej strony pozwalają na dzielenie się bogatymi doświadczeniami i rozległą wiedzą.
PIP organizuje i jest gospodarzem międzynarodowych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem i organizacją bezpiecznej pracy. Przykładem może być międzynarodowe
seminarium zorganizowane w 2016 roku pt. „Prewencja jako metoda działania urzędów
kontroli i nadzoru nad warunkami pracy”, w którym udział wzięli eksperci z Holandii,
Irlandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski.
Państwowa Inspekcja Pracy nie ogranicza współpracy międzynarodowej do Unii
Europejskiej. Urząd jest formalnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Inspekcji Pracy oraz Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie
Pracy (RIIFT). Dzięki nawiązanym i utrzymywanym kontaktom, ma możliwości włączania się w różnorodne inicjatywy (np. coroczne spotkania RIIFT) oraz korzystania z wiedzy uznanych, międzynarodowych ekspertów.
Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w inicjatywach międzynarodowych to jeden z elementów działań systemowych Urzędu, związanych z aktywnym
uczestnictwem Polski w kształtowaniu ochrony pracy w Europie oraz współtworzeniu
wspólnych zasad regulujących działalność inspekcji pracy w Unii Europejskiej.
Dzięki dużej aktywności zagranicznej Urzędu, eksperci PIP nie tylko czerpią od
instytucji partnerskich przykłady dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań, które
mogą być następnie wdrażane w działalności kontrolnej czy prewencyjnej w celu
optymalizacji efektów pracy polskich służb, ale również dzielą się swoją rozległą wiedzą merytoryczną, profesjonalizmem i zaangażowaniem, które są niezwykle cenione
przez partnerów PIP. Kompetentne kadry, nowoczesne narzędzia oraz efekty działań
informacyjno-edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy zostały docenione przez międzynarodowy zespół ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów
Pracy (SLIC) w związku z oceną systemu inspekcji pracy w Polsce.
█
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KUŹNIA KADR INSPEKCJI
Do skutecznej realizacji zadań powierzonych Państwowej Inspekcji
Pracy niezbędna jest profesjonalna kadra. Jej kształcenie zapewnia
Ośrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.
Patron kuźni inspektorskich kadr był inicjatorem i propagatorem
badań oraz zastosowań ergonomii w Polsce, a także członkiem
założycielem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

P

oczątki OS PIP sięgają 1950 roku, kiedy rozpoczęto budowę szkoły przy ulicy
Kopernika 5. Był to pierwszy wybudowany od podstaw budynek po II wojnie
światowej we Wrocławiu. Nowo powstały obiekt, w którym ulokowano szkołę
inspekcji pracy, włączono w kompleks zabudowań dotychczasowego ośrodka szkolenia aktywu związkowego zlokalizowanego w kompleksie budynków obok. Szkole
postawiono zadanie przygotowania kandydatów do objęcia stanowisk technicznych
inspektorów pracy. Od kandydatów wymagano posiadania wyższego lub średniego
wykształcenia technicznego, znajomości technologii procesów produkcyjnych oraz złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy CRZZ.

Od wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 1981 roku
o Państwowej Inspekcji Pracy roku mury ośrodka
opuściło 2 551 absolwentów aplikacji inspektorskich
Ustawą z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie
z którą inspekcja pracy znowu stała się służbą państwową, inspekcyjna szkoła
została przekształcona w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Kadr Państwowej
Inspekcji Pracy podporządkowany Głównemu
Inspektorowi Pracy. Cykl szkolenia inspektorów pracy uległ jednak przerwaniu po wprowadzeniu stanu wojennego. W grudniu 1981
roku, decyzją ówczesnych władz ośrodek
zmuszony został do przerwania działalności
w związku z przejęciem obiektu na potrzeby
skoszarowania w nim funkcjonariuszy ZOMO
i innych służb mundurowych. Działalność
szkoleniowa została wznowiona w marcu
1983 roku Od wejścia w życie ustawy z dnia
6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji
Pracy do 2018 roku mury ośrodka opuściło
2 551 absolwentów aplikacji inspektorskich.
Fot. 50. Główny Inspektor Pracy
Roman Giedrojć i Dyrektor Generalny
Inspekcji Pracy w Estonii Maret Maripuu
podpisują porozumienie o współpracy
między polską i estońską inspekcją
pracy, 11 kwietnia 2017 roku, Arch. PIP

Na lata dziewięćdziesiąte przypadł też
okres systematycznej modernizacji obiektów
ośrodka, głównie jego bazy hotelowej oraz
części dydaktycznej. Do użytku słuchaczy
została oddana m.in. nowa pracownia kom-
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Fot. 51.
Ośrodek Szkolenia PIP
im. Profesora Jana Rosnera
we Wrocławiu

puterowa, wdrożono także systemy informatyczne i nowe programy szkoleniowe
związane z nowatorskim podejściem do spraw bhp.
Od 2011 roku Ośrodek Szkolenia PIP zmienił status organizacyjno-prawny i stał
się jednostką organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy.
Kształcenie inspektorów pracy i organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pracy nie są jedynymi działaniami
realizowanymi w OS PIP we Wrocławiu. Ośrodek uczestniczy także w organizacji
licznych międzynarodowych spotkań i wizyt wynikających z udziału Państwowej
Inspekcji Pracy w europejskich projektach, służących budowaniu wspólnej strategii
na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy w krajach unijnych. Jest też miejscem konferencji naukowych, a także spotkań partnerów społecznych.
█

Fot. 52. Aula im. Romana Giedrojcia w OS PIP
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ZAWSZE CZŁOWIEK

W

roku jubileuszu 80-lecia inspekcji pracy, na Zamku Królewskim w Warszawie,
20 października 1999 roku, Stanisław Zając, Marszałek Sejmu RP, Bożena
Borys-Szopa, przewodnicząca Rady Ochrony Pracy i poseł Roman Giedrojć,
wiceprzewodniczący ROP przekazali ówczesnemu Głównemu Inspektorowi Pracy
Tadeuszowi Zającowi sztandar Państwowej Inspekcji Pracy. Widnieje na nim synteza
myśli Jana Pawła II zawartej w encyklice Laborem Exercens: Ostatecznym celem pracy
pozostaje zawsze człowiek, a także św. Józef-robotnik, patron ludzi pracy. Na drugiej
stronie sztandaru umieszczony został orzeł biały i napis: „Służymy Ojczyźnie od 1919
roku”. Przyjęta symbolika odwołuje się do misji, mającej na celu skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne
i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia
zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Sprzyja też refleksjom o godności, poszanowaniu i ponadczasowej wartości ludzkiej pracy.
Sztandar Państwowej Inspekcji Pracy towarzyszy najważniejszym wydarzeniom
w życiu urzędu.
█

Fot. 53. Uroczystość poświęcenia sztandaru PIP na Zamku Królewskim w Warszawie
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Przyjęta symbolika
odwołuje się
do misji,
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w tym
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i higieny pracy,
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