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Szanowni Państwo!

Podpisując 3 stycznia 1919 r., jako jeden z pierwszych po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę, Dekret tymczasowy o urządzeniu 
i działalności inspekcji pracy, naczelnik państwa Józef Piłsudski
wskazał miejsce i rangę inspekcji pracy w zapewnieniu właściwego
funkcjonowania państwa. 

Jesteśmy instytucją o bogatej tradycji, liczącej 95 lat, a w niedale-
kiej już perspektywie – 100 lat! 

Z przekazów historycznych wyłania się obraz niezwykłego wprost
zaangażowania inspektorów pracy w budowę nowoczesnego i profe-
sjonalnego organu nadzoru i kontroli warunków pracy. Jednocześnie
uwagę zwraca „rzadko notowany gorący patriotyzm instytucji, w któ-
rej pracowali, odpowiedzialne poczucie wielkiej służby społecznej,
której się podjęli, poczucie dostojeństwa swej pracy” – czytamy w
pierwszym numerze „Inspektora Pracy” z 1929 roku. 

Marian Klott, wybitny główny inspektor pracy okresu międzywojennego, uważał, że „każdy z inspek-
torów pracy, który stoi na wysokości swego zadania, który z wielkim samozaparciem i wielkim poświę-
ceniem, mimo wszystko, trwa na swoim posterunku, zyskuje zaufanie i szacunek. Tego rodzaju typ urzęd-
nika to nie jest typ biurokraty, ale typ najwyższego idealisty i najwyższego społecznika”. 

Jestem przekonana, że słowa te można odnieść do kolejnych pokoleń inspektorów pracy, także naszego.
Historyczna ciągłość i znaczący dorobek poprzednich pokoleń inspektorów mobilizują i zobowiązują

do dalszych starań na rzecz zapewnienia poszanowania prawa pracy.
Niezależnie od zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, rozwiązań legislacyjnych i organiza-

cyjnych, modelu działania inspekcja pracy wypełniała i wypełnia misję ochrony człowieka w procesie
pracy. Wymierne efekty pracy inspekcyjnej na rzecz społeczeństwa wystawiają dobre świadectwo naszej
instytucji. 

Z okazji jubileuszu 95-lecia naszej inspekcji składam wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji
Pracy wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową  pracę! Życzę jak najwięcej satysfakcji z odpo-
wiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa!

Iwona Hickiewicz
główny inspektor pracy

„Jakikolwiek byłby stosunek czy to poszczególnych grup czy też poszczególnych jednostek do pracy
pierwszego zastępu polskich inspektorów pracy, należy podnieść wysoki poziom ideowy ich pracy, należy
obiektywnie stwierdzić, że w chwilach najcięższych pracowali ofiarnie, spełniając trudne i niewdzięczne za-
danie wskutek niezrozumienia ich roli w społeczeństwie; że na swoich barkach przenieśli ciężar najwięk-
szych tarć społecznych w zaraniu powstania Państwa Polskiego, że tarcia te dzięki ich pośredniczącej dzia-
łalności były przeważnie likwidowane. Zostawieni prawie wyłącznie samym sobie w zagadnieniach, które
życie nieubłaganie wysuwało, a które nie mieściły się w ramach istniejących przepisów prawnych, umieli
znaleźć prawie wszyscy – prawie bez wzajemnego kontaktu wspólną linię postępowania, którą można scha-
rakteryzować jako dążenie do uobywatelnienia w wolnej Polsce stron, reprezentujących sprzeczne interesy
i postawienia ponad to interesów wyższego rzędu. To był jeden z odcinków frontu walki o Polskę.”

„Inspektor pracy” 1929, nr 1; z artykułu pt. „Dziesięciolecie inspekcji”
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Art. 8. Na stanowiska podinspektorów pracy do zadań specjalnych w zakresie hygjeny przemysłowej i za-
wodowej mogą być mianowane, trybem w art. 7 wskazanym, osoby z wykształceniem Iekarskiem po zdaniu
egzaminu przed specjalną komisją przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

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

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

Art. 11. Inspektorzy pracy:
1) nadzorują wykonanie przez przedsiębiorców i robotników przepisów, określających ich obowiązki i
wzajemny stosunek;
2) wydają zarządzenia dla wprowadzenia w życie przepisów i postanowień, wydawanych przez Ministra
Pracy i Opieki Społecznej, i mają nadzór nad wykonaniem tych przepisów i postanowień;
3) rozpoznają i zatwierdzają cenniki, dotyczące opłat za mieszkanie fabryczne, kąpiele, jadalnie i  t.p., za
artykuły, sprzedawane w sklepach fabrycznych, tabele kar, regulaminy porządku wewnętrznego;
4) zaświadczają tabele płacy robotniczej;
5) przedsiębiorą środki dla zapobiegania zatargom pomiędzy przedsiębiorcami a robotnikami, badając na
miejscu wynikłe niezadowolenia i dążąc do polubownego załatwienia sporów;
6) nadzorują wykonanie postanowień, dotyczących pracy i nauki szkolnej małoletnich robotników;
7) dbają o umieszczanie małoletnich robotników w szkołach początkowych specjalnych;
8) ustalają protokularnie przekroczenia punktu 6-go artykułu niniejszego i przedstawiają protokuły odno-
śnym władzom sądowym;
9) występują w sądzie w charakterze oskarżycieli w wypadkach, przewidzianych w p. 8-ym artykułu ni-
niejszego;
10) wszczynają postępowanie karne i w odnośnych wypadkach oskarżają wobec sądu winnych wykrocze-
nia przeciwko przepisom, zawartym w §§ 42-113 i 570 ustawy o pracy w przemyśle;
11) nadzorują wykonanie przepisów o rozkładzie i długości dnia roboczego;
12) spełniają czynności, jakie na nich wkłada prawodawstwo o ubezpieczeniach społecznych;
13) zbierają, sprawdzają i zestawiają statystyczne dane, dotyczące warunków pracy i płacy, bytu robotników
oraz wzajemnych stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i robotnikami w zakładach pracy w ich okręgach;
14) opinjują w sprawach wydawania pozwoleń na otwarcie lub przebudowanie zakładów przemysłowych,
podlegających nadzorowi inspekcji pracy;
15) badają z polecenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej warunki pracy i płacy we wszystkich dziedzi-
nach pracy najemnej w celu gromadzenia materjałów dla udoskonalenia i rozwoju prawodawstwa o ochro-
nie pracy;
16) z polecenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej spełniają wszelkie czynności w zakresie kompetencji
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Art. 12. Do czasu wprowadzenia kolegjalnych urzędów pracy inspektorom pracy przysługuje prawo wnio-
skowania kar, przewidzianych w §§ 211-214 ustawy o pracy w przemyśle. Postanowienia inspektorów w spra-
wach wymienionych nie mogą być zaskarżane, jeśli kara nie przewyższa 250 mk. polskich, i mają być skiero-
wywane wprost do władz administracyjnych, które egzekwują nałożone kary. O ile kary przewyższają sumę
250 mk. polskich, inspektor pracy przed skierowaniem wniosku do władz administracyjnych winien zawiado-
mić o nałożeniu kary osobę, karą tą dotkniętą, której przysługuje w ciągu miesiąca prawo odwołania się do
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DEKRET
tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy

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

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

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

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

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

Art. 6. Na stanowiska inspektorów pracy mogą być mianowane osoby bez różnicy płci z wyższem, 
a przedewszystkiem z wyższem technicznem wykształceniem i praktyką oraz należytą znajomością nauk spo-
łeczno-prawnych, hygjeny przemysłowej i stosunków robotniczych, po zdaniu egzaminów przed specjalną ko-
misją przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. 

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

4



Nr 1 (371) 2014 INSPEKTOR PRACY 7

Z kart historii inspekcji pracy
3 stycznia 1919 roku – podpisanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu

i działalności inspekcji pracy. 

Rozporządzenie z 14 lipca 1927 roku o inspekcji pracy, wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościc-
kiego, zastąpiło Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, rozszerzając dotychczasowy zakres dzia-
łania inspekcji. 

Po wojnie nadzór nad całokształtem spraw związanych z bezpieczeństwem, higieną i ochroną pracy powierzono Mini-
sterstwu Pracy i Opieki Społecznej, a w nim Departamentowi Pracy. 

W 1946 roku została powołana Międzyministerialna Centralna Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z jej od-
powiednikami w 20 branżach. Prowadziła między innymi kontrole w zakładach o najwyższym poziomie zagrożeń. 

Na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej inspekcja pracy została
przejęta przez rady narodowe.

Dekretem z 10 listopada 1954 roku o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw 
o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy, inspekcja stała się służbą działającą 
w strukturach związków zawodowych. Dotychczasową terenową inspekcję pracy przekształcono w techniczną inspekcję
pracy opartą na zasadzie branżowej.

6 marca 1981 roku – uchwalenie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, organie powołanym do nadzoru i kontroli prze-
strzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. W 1989 roku ustawą z 29 maja o przekazaniu
dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi i innym organom państwowym Państwowa Inspekcja Pracy
została podporządkowana Sejmowi. 

1 maja 2004 roku – wejście Polski do Unii Europejskiej. Państwowa Inspekcja Pracy stała się pełnoprawnym człon-
kiem Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy.

1 lipca 2007 roku – wejście w życie uchwalonej 13 kwietnia 2007 roku aktualnie obowiązującej ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy, która między innymi rozszerzyła zakres kompetencji inspekcji o kontrole legalności zatrudnienia. 
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głównego inspektora pracy. Główny inspektor pracy po rozważeniu skargi karę uchyla, zmienia lub zatwier-
dza, przesyłając wniosek władzom administracyjnym do wyegzekwowania.

Oznaczone w §§ 211-214 ustawy o pracy w przemyśle grzywny w rublach obliczają się w markach polskich
według kursu urzędowego.

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

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

Art. 15. Szczegółowe przepisy:
1) dotyczące czynności inspektorów pracy,
2) dotyczące czynności podinspektorów pracy i asystentów inspektorów pracy,
3) dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów administracji ogólnej,
4) dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów służby zdrowia,
5) dotyczące stosunku organów inspekcji pracy do organów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, –
wydaje Minister pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwemi Ministerstwami.

Art.16. Do czasu utworzenia organów kolegjalnych do spraw ochrony pracy prawa i kompetencje, o ile nie
zostały przez powyższe artykuły zmienione, a przyznane w myśl ustawy o pracy w przemyśle:

1) Ministerstwu Przemysłu i Handlu w zakresie ochrony pracy – przysługują Ministerstwu Pracy i Opieki
Społecznej,
2) Głównemu Urzędowi do spraw fabrycznych i górniczych – przysługują komisji międzyministerjalnej
pod przewodnictwem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej,
3) gubernjalnym urzędom fabrycznym – przysługują inspektorom pracy, przyczem podział kompetencji
tych urzędów między głównego inspektora pracy, a inspektorów pracy, o ile nie jest już przewidziany 
w powyższych artykułach, określony zostanie na mocy instrukcji Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

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

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

Prezydent Ministrów: Moraczewski
Minister Pracy i Opieki Społecznej: B. Ziemięcki
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Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy 

W pierwszym rzędzie od lewej: Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspekto-
racie Pracy; Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP; Małgorzata Kwiatkowska, zastępca
głównego inspektora pracy; Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy; Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy;
Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy; Jacek Okoń, kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej GIP; Marian
Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie; Tomasz Gdowski, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu.

W drugim rzędzie od lewej: Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP; Jolanta Janukowicz, dy-
rektor Departamentu Organizacyjnego GIP; Andrzej Świderski, okręgowy inspektor pracy w Łodzi; Jan Jóźwik, zastępca
okręgowego inspektora pracy w Kielcach; Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP; Małgorzata Porażyńska,
okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy; Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach; Katarzyna Nie-
dbalik, kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego GIP; Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu; 

Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy; Elżbieta Lipińska, okręgowy inspektor pracy w Warsza-
wie; Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie; Grażyna Witkowska, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów
GIP; Małgorzata Wysocka, kierownik Sekcji Spraw Osobowych GIP.

W trzecim rzędzie od lewej: Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP; Marek Wójciak, okręgo-
wy inspektor pracy w Olsztynie; Mieczysław Szczepański, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku; Włodzimierz Biaduń, okrę-
gowy inspektor pracy w Lublinie; Dawid Baran, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie; Janusz Krasoń, dyrektor Ośrodka
Szkolenia PIP im. prof. J. Rosnera we Wrocławiu; Marek Aleksiejuk, okręgowy inspektor pracy w Białymstoku; Franciszek
Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze; Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy w Opolu. 

Fot. Romuald M. Sołdek
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Na 95-lecie inspekcji pracy

Przez pryzmat lat i doświadczeń
Przez cały ubiegły rok w „Inspektorze Pracy” prezentowaliśmy wywiady będące

świadectwem zmian, jakie zachodziły w inspekcji podczas ostatnich dekad. Inspekto-
rzy pracy z różnych regionów Polski opowiadali o swoich doświadczeniach zawodo-
wych, wspominali mentorów i różne sytuacje z inspektorskich kontroli. Mówili, jak
wpłynęły one na ich życie, a także na postrzeganie urzędu przez innych. W roku 95-le-
cia inspekcji pracy będziemy kontynuowali jubileuszowe rozmowy. 

Przypominamy te inspektorskie przemyślenia, które szczególnie zapadają w pamięć ze
względu na uniwersalne przesłanie, historyczną prawdę bądź osobiste zaangażowanie in-
spektorów.

Kazimierz Hałaburda, były nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Białymstoku, Oddział w Suwałkach 

„Zmiany, kiedy inspekcja ze związkowej stała się Państwową Inspekcją Pracy, naj-
bardziej kojarzą mi się z niezależnością inspekcji, której nie mogli zrozumieć ówcześni
rządzący. Przypominam sobie, jak w 1983 roku w kilku inspektorów pracy kontrolo-
waliśmy urząd wojewódzki, następnie pojechaliśmy do wojewody z protokołem zbior-
czym, a ten odmówił podpisania go. Bał się, że jak podpisze protokół, w którym była
mowa o uchybieniach i nieprawidłowościach, to premier wyrzuci go z pracy. Jego oba-
wy nas nie wzruszały, bo to przecież on odpowiadał za wszystko w urzędzie. Nie
chciał wierzyć, że tak możemy stawiać sprawę, że to jest możliwe. W tego typu sytu-
acjach czuliśmy niezależność i respekt, z jakim się do nas odnoszono.”

Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie

„Do dziś przerabiam lekcje z pokory i jestem przekonany, że dotyczy to więk-
szości inspektorów pracy. To odczucie powinno stanowić punkt wyjścia do wy-
konywania tego zawodu.”

„Praca w inspekcji nie jest łatwa, bywa nieprzyjemna, wiąże się z dużą odpo-
wiedzialnością. To może prowadzić do rozczarowania, frustracji. Nie dziwię się,
że u części młodych ludzi wizja pracy w inspekcji rozmija się z rzeczywistością.” 

„Jeśli chodzi o trudne decyzje związane z wieloletnim kierowaniem okrę-
giem, bardzo pomogły mi moja apolityczność i asertywność, które gwarantują
komfort podejmowania niezależnych decyzji. Wbrew pozorom ważny jest rów-
nież emocjonalny stosunek do tego, co się robi, bo tylko wtedy ma się satysfak-
cję i przyjemność z pracy.”

Krzysztof Groniewski, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Katowicach

„Myślę, że poczucie odpowiedzialności jest wpisane w nasz zawód, choć oczywiście
bywa niezwykle stresujące. Świadomość tego, że z powodu jakiegoś inspektorskiego
niedopatrzenia może wydarzyć się coś złego, jest naprawdę obciążająca. Znam osoby,
które nie poradziły sobie z tym problemem. Dlatego tak ważne jest, by inspektorami
specjalizującymi się w branżach o szczególnym zagrożeniu byli ludzie, którzy wcze-
śniej sami pracowali w tego typu zakładach. Chodzi o to, by mieli już praktyczną wie-
dzę, którą uzupełni inspektorska aplikacja. Ich doświadczenie jest nie do przecenienia,
zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach, o które nawet w dzisiejszych czasach wcale
nietrudno w chemii czy górnictwie.”

Barbara Soboń, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Lublinie, Oddział w Zamościu

„Jeśli pracodawca zorientuje się w trakcie inspektorskiej kontroli, że ma
do czynienia ze specjalistą, który zna się na swojej pracy, to zawsze pod-
chodzi z szacunkiem. Na to trzeba sobie jednak zapracować. W tym zawo-
dzie przez cały czas trzeba się dokształcać i doskonalić. Młodzi koledzy py-
tają mnie o patent na dobrze przeprowadzoną kontrolę. Mówię im wtedy to,
czym sama się kierowałam przez lata. Po pierwsze, żeby nigdy nie tracili 
z pola widzenia człowieka, któremu trzeba pomóc. Po drugie, by podpisu-
jąc jakikolwiek dokument, nie przynosili wstydu sobie i urzędowi.”

Wiesław Renda, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie, Oddział w Koszalinie

„Bardzo cenne jest wychowywanie sobie kolejnych pokoleń specjalistów. Ważne jest
także wykorzystanie doświadczenia inspektorów pracy z najdłuższym stażem pracy. 
Te relacje w inspekcji są trudne do zorganizowania, a mogą naprawdę dużo wnosić.”

„W latach 80. inspektorzy pracy na ogół świetnie rozumieli, że ten zawód ma prze-
słanie prospołeczne, a w jego koncyliacyjnej i ochronnej funkcji mieści się jego misja.
Takie podejście było zgodne z ideą wyodrębnienia prawa pracy z prawa cywilnego, po-
czątkowo w Anglii w XIX wieku, a później w innych państwach, by chronić pracowni-
ka jako słabszą stronę stosunku pracy. To, choć ewaluowało, było i nadal jest moim
zdaniem najważniejsze.”
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85-lecie „Inspektora Pracy”

Warsztat żywej twórczej pracy
Niemal dziesięć lat po powołaniu do życia inspekcji pracy, dla

uczczenia dekady działalności urzędu, 13 października 1928 roku
inspektorzy I i II okręgu podjęli uchwałę, w której postulowali mię-
dzy innymi utworzenie czasopisma inspekcji pracy – „w celu umoż-
liwienia swobodnej wewnętrznej dyskusji w sprawach związanych z
pracami inspekcji”.

W skład komitetu redakcyjnego pisma weszli: Antoni Eichhorn, Henryk Hummel, Wa-
cław Prenier i Lucyna Woliniewska. Redaktorem naczelnym został Przemysław Podgórski,
kierownik III obwodu w okręgu miejsko-warszawskim. Pierwszy numer „Inspektora Pracy”,
z podtytułem „czasopismo fachowo dyskusyjne”, został wydany w styczniu 1929 roku. Po-
czątkowo pismo ukazywało się co miesiąc, później mniej regularnie, jako dwumiesięcznik
bądź kwartalnik. 

Pierwszy redaktor naczelny, zwracając się do czytelników, pisał między innymi: „Pragniemy
w drodze wymiany myśli i poglądów doskonalić się, tworzyć nadal żywe i jednolite formy na-
szej działalności, pragniemy uchronić się przed rutyną, prowadzącą do biurokratycznego
skostnienia, pragniemy przez wzajemną wymianę doświadczeń utrwalić w naszej pracy dodat-
nie jej formy, odrzucając na podstawie życzliwej i oczywista rzeczowej krytyki, ujemne jej for-
my. To było pobudką powołania naszego pisma, a sądząc z życzliwości, z jaką ogół Kolegów
przyjął naszą inicjatywę, wierzymy, że jeżeli nie od razu, to z czasem pismo nasze stanie się
pożyteczne, stanie się warsztatem żywej twórczej pracy”.

Inauguracyjny numer zawierał między innymi informacje na temat źródeł polskiej inspekcji
pracy, artykuły o współpracy z kasami chorych, o ochronie macierzyństwa i tworzeniu żłob-
ków, o stosowaniu nakazów i karach administracyjnych nakładanych przez inspektorów pracy.
Przybliżał też dzieje plakatu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informował o
przygotowaniach do Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, w ramach której na po-
wierzchni około 300 metrów kwadratowych zorganizowano ekspozycję na temat zabezpiecze-
nia maszyn i higieny fabrycznej. Przedwojenny „Inspektor Pracy” prezentował się bardzo
skromnie. Była to cienka broszurka, niewiele większa od szkolnego zeszytu; zawierała niewie-
le zdjęć i ilustracji.

Po II wojnie światowej czasopismo zostało reaktywowane jako nieregularny „Biuletyn
Głównego Inspektoratu Pracy Centralnej Rady Związków Zawodowych”. Poważniejsze zmia-
ny, zarówno w charakterze, jak i w wyglądzie „Inspektora Pracy” zaczęły się dopiero w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Zmienił się podtytuł na „pismo Państwowej Inspekcji Pracy”,
format, logo, czcionka oraz grafika. „Inspektor Pracy” stał się miesięcznikiem. 

Dzisiaj jest to nowoczesne wydawnictwo branżowe, tworzone przez fachowców dla fachow-
ców, do współpracy zapraszani są inspektorzy pracy, eksperci z różnych dziedzin. „Inspektor
Pracy” otwiera się na szerokiego odbiorcę, od 2009 roku jest dostępny w wersji elektronicznej
na stronie Państwowej Inspekcji Pracy. Przekazuje informacje dotyczące działalności kontrol -
no-nadzorczej i prewencyjnej inspekcji, oferuje merytoryczne wsparcie z zakresu szeroko ro-
zumianego prawa pracy.
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Małgorzata Matusiak, starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku

„Największą satysfakcję z pracy mam wtedy, gdy po kontroli ponownie przychodzę
do zakładu i widzę, że wszystko jest w porządku. Cieszę się również, kiedy koledzy mó-
wią, że nie muszą już iść kontrolować zakładu, w którym wcześniej ja byłam, bo prze-
cież wszystko dokładnie tam sprawdziłam. Odbieram to jako rodzaj pochwały i docenie-
nia mojej pracy. Tak się czuję również wtedy, kiedy pracodawcy już po kontroli, nawet
tej dolegliwej, telefonują do mnie z prośbą o radę, jak mają postąpić, żeby było zgodnie
z prawem. To jest dla mnie dowód zaufania i traktowania mnie jak autorytetu. Po tych
kilkudziesięciu latach pracy związanej z kontrolami pracodawców nie mam wśród nich
wrogów i to poczytuję sobie za swój osobisty sukces zawodowy.”

Bolesław Anaszewicz, nadinspektor pracy w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Łodzi, Oddział w Sieradzu

„Mimo zmiany pokoleniowej oraz transformacji ustrojowej i go-
spodarczej nie zmieniły się wartości, którymi powinni się kiero-
wać inspektorzy pracy, wykonując ten zawód. Moim zdaniem, nie
można go kojarzyć wyłącznie z dobrze wykonywaną pracą, raczej
ze służbą, która wymaga większego zaangażowania, oddania.”

Sławomir Dąbrowski, starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Warszawie, Oddział w Siedlcach

„W swojej kolekcji mam pięćdziesiąt uratowanych starych zegarów. Niektóre trudno
było rozpoznać, gdy kupowałem je na targach staroci. Gdy teraz patrzę na nie, to mam
satysfakcję. Tak jak wtedy, gdy uświadamiam sobie, że dzięki moim inspektorskim wy-
siłkom i decyzjom udało się ustrzec kogoś przed wypadkiem, być może ocalić czyjeś
życie.” 

„Chcąc podsumować moje dokonania kontrolne w inspekcji, należałoby mówić o licz-
bie bliskiej dwóm tysiącom kontroli. Myślę jednak, że nie te statystyki są tu najważniej-
sze, a to, co w zakładach zmieniło się na korzyść. W dużej mierze jest to zasługa in-
spektorskiej pracy, która w ten sposób zyskuje szczególny wymiar i głęboki sens.”
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go, ustawione wzdłuż maszyny. Wewnętrzny bęben z ło-
patkami (powtarzającemi się na obwodzie i długości) po-
woduje wciąganie surowca, młockę oraz spychanie mater-
jału  do transportera odbiorczego. U wejścia do maszyny
masa jest perjodycznie odkrawana w celu niedopuszczania
do zatoru wewnątrz, który mimo to się tworzy, gdy masa

jest wilgotna lub nieodpowiednio do szybkości pracy na-
stawione łopatki. W bębnach pod wpływem uderzania ło-
patek i kombinowanej szybkości obrotów strączki zostają
otwarte; wyłuszczony groch opada na gumową, dziurko-
waną powierzchnię bębna, przesiewa się i spada bokiem na
całej długości do znajdujących się z obu stron pudeł.  Łęci-
ny zostają wypychane naprzód, pochwytywane przez śli-
mak u wylotu i oddawane na transporter, usuwający je górą
przez przeciwległe okno z sali na podwórze. Używane są
jako zielona pasza dla bydła.

Łuszczenie (w znacznie mniejszych maszynach) odbywa
się w podobny sposób, lecz bęben wewnętrzny o długich
drewnianych łopatkach obraca się w stałym bębnie z bla-
chy dziurkowanej. Ziarno przesiewa się na boki, a łupinę
wyrzuca ślimak przed siebie na schodkowe sito dla po-
chwycenia zabłąkanych ziaren. Łupina zsuwa się na beto-
nową podłogę sali, zostaje zmiatana i usuwana transporte-
rem na podwórze.

Zatrudnienie tu polega na nadzorze maszyn, regulowaniu
ich biegu i usuwaniu odpadków. Praca nie ciężka, warunki
higjeniczne. Siłą roboczą są kobiety, pracujące w chustecz-
kach na głowie, fartuchach i trepach na nogach. Robotnice te
stanowią stały zaciąg (posyłki) dworski.

Płókanie, przebieranie i sortowanie

Wyłuskany groch przechodzi na dół do takiej samej sali
(równie wysokiej, przestronnej i widnej), gdzie dostaje się
do bębnowych poziomych płóczek. Wodę z własnych stu-
dzien dostarczają samoczynne pompy. Umyty groch wypada

z każdej płóczki na oddzielny transporter poniżej położony,
wzdłuż którego ustawione kobiety uskuteczniają przebiera-
nie. Odpadki wrzucają do skrzynek, a produkt wędruje do
sortowni. Do gatunkowania groszków służą 3 wielkie tryje-
ry, ustawione obok siebie w drugiej części sali. Kobiety od-
bierają 5 gatunków z każdego w skrzynie. Płókanie fasolki,
szparagów, pomidorów, owoców kompotowych, marmola-
dowych odbywa się ręcznie przy pomocy ażurowych wiader
zanurzanych kolejno w kilku kadziach drewnianych wyso-
kości około 1 m. Gatunkowanie powyższych surowców ma
miejsce na długich stołach, krytych cynkową blachą. Ponie-
waż w tej sali jedne prace wymagają stale pozycji stojącej
(przebieranie), zaś inne siedzącej (sortowanie), a płókanie
ręczne częstego maczania rąk, przeto robotnice stale zmie-
niają się i aby nie dopuścić do uciążliwości pracy, niema sta-
łego jej podziału. Rozgatunkowany surowiec przesyłany jest
do dalszych operacyj transporterem w specjalnych skrzyn-
kach do niego przystosowanych.

Parzenie

Parzeniu, t.j. podgrzewaniu w otwartych naczyniach do
80˚C, poddawane są: szparagi, groszek, fasolka i całe po-
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Majątek ziemski Pudliszki w woj. Poznańskiem po-
siada nowocześnie urządzoną fabrykę konserw wa-
rzywnych i owocowych. Zdolność produkcyjna fabryki
4000 ton rocznie. Surowców dostarczają własne planta-
cje 250 hektarów; ogród owocowy zajmuje 80 ha.

Głównemi wytworami fabryki są: 
1) Groszki (szparagi, fasola, jarzyny różne). Zbiór z ob-

szaru około 200 ha. Sezon (maj, czerwiec) trwa 3 tygodnie.
Zatrudnienie 70 pracowników w fabryce i około 800 w
polu, przeważnie kobiety. Groszek zbierany jest trzykrot-
nie: pierwszy raz ręcznie, drugi – częściowo koszony, a
częściowo zbierany ręcznie w celu utrzymania jego świe-
żości, trzeci raz koszony. Szparagi, fasola i inne jarzyny
zbiera się ręcznie. Zielone surowce tej grupy, w szczegól-
ności groszek, produkowany w większych ilościach, prze-
chodzą następujące operacje: młócenie względnie łuszcze-
nie, płókanie i przebieranie, sortowanie czy gatunkowanie,
parzenie, puszkowanie, gotowanie pod ciśnieniem, chło-
dzenie, sterylizacja i magazynowanie.

2) Pomidory (całe, krajane i ekstrakt). Zbiór z 30 hek-
tarów. Pomidory całe podlegają gatunkowaniu, płókaniu
i puszkowaniu. Pozostałe pomidory: płókaniu, krajaniu,
przecieraniu, vacuum – gotowaniu, puszkowaniu, steryli-
zacji i magazynowaniu.

3) Ogórki. Zbiór z 5 ha. Operacje: mycie, sortowanie,
puszkowanie z zalewaniem zaprawą niefermentacyjną.
Duże ogórki kiszone domowym sposobem w beczkach.

4) Soki – z niektórych owoców własnych oraz z poma-
rańcz i cytryn. Fabrykacja soków dostarcza marmelady bez
pulpy.

5) Kompoty. Owoców dostarcza 80 hektarowy ogród.
Sezon – początek lata i jesieni. Surowiec jest przebierany,
płókany, w puszkach zalewany syropem cukrowym, goto-
wany bez ciśnienia, chłodzony i magazynowany.

6) Marmelady (powidła, jamy-żemy). Sezon od lata do
zimy. Na marmelady owoce różnej dojrzałości poddaje się:
myciu, płókaniu, przecieraniu, chłodzeniu i magazynowa-
niu. W powyższy sposób przygotowuje się pulpę jabłecz-
ną. Jamy (żemy): owoce delikatne gotuje się wprost w cu-
krze; pozostałe gatunki owoców w stanie niezupełnego

dojrzenia ulegają operacjom, jak na marmeladę, lecz bez
przecierania.

7) Jarzyny suszone. Suszeniu poddaje się korzenie i nać
jarzyn używanych jako przyprawa do zup oraz groszek cu-
krowy. Sezon – w miarę przybywania surowca. Surowiec
podlega czyszczeniu i myciu, krajaniu, suszeniu i pakowa-
niu w worki, skrzynie lub pudełka. 

Przyjrzyjmy się kolejno przebiegom wszystkich opera-
cyj fabrycznych, jakim podlega wyszczególniona wyżej
ogrodowizna.

Młócenie i łuszczenie

Przywożony z pola groszek zbierany dostaje się na
łuszczarki, zaś koszony na młocarnie. Ażeby surowiec
nie stracił swej kulinarnej wartości, cała praca przy nim
od zbioru aż do puszkowania trwa tylko 3 tygodnie. Po-
nieważ wymaga to wielkiej wydajności przy łuszczeniu,
przeto łuszczenie odbywa się mechanicznie, przy pomo-
cy 5 łuszczarek, a z późniejszych sprzętów przy pomocy
2 młocarń, które młócą i wyłuszczają ziarno jednocze-
śnie. Z tak dużego obszaru pola – ze 125 hektarów – resz-
ta sprzętu drugiego i trzeci wskutek coraz rzadszego plo-
nu mogą odbywać się tylko z pomocą koszenia. Obrywa-
nie strączków na obszarze 1 ha wymaga 120 robotników
dziennie, natomiast jedna młocarnia przerabia zbiór z 3
ha w ciągu dnia, a 1 łuszczarka zdolna jest przerobić
dziennie samych strąków z 1,5 ha; 5 maszyn wyłuszcza
600 kwintali dziennie.

Wozy z surowcem (zielony groszek koszony lub w strą-
kach) podjeżdżają pod halę fabryczną; zawartość wozów
zrzucają widłami pod ścianę mężczyźni, a w dalszym ciągu
kobiety podają na elewatory, prowadzące na piętro wprost
do maszyn. Łuszczarnia stanowi salę obszerną wysokości
5 m, widną, jasno malowaną. Wszystkie 7 maszyn usta-
wione rzędem pod oknami, przez które elewatory dostar-
czają do nich materjał do przerobu. Młocarnie są dużemi
maszynami, sięgającemi w górę prawie do stropu i zajmu-
jącemi powierzchnię podłogi około 5x3 metry. Czynną
część młocarni stanowią 2 bębny, jeden wewnątrz drugie-
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Z archiwum „Inspektora Pracy”

Warunki pracy w fabryce konserw
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wania używa się stojących kotłów o pojemności około 1 i
pół m3, hermetycznie zamykanych i ustawionych w rzę-
dzie t.zw. autoklawów. Puszki z produktem ustawia się w
koszu żelaznym i przy pomocy dźwigu podwozi i wsta-
wia do kotłów. W otwartych kotłach gotowaniu podlegają
tylko kompoty. Groszki zaś, fasolka, szparagi i całe pomi-
dory przechodzą przez autoklawy w ciągu 15 minut do 2
godzin, poddawane temperaturze 115˚-122˚C. Autoklawy
ogrzewane parowemi wężownicami zamykane są przy
pomocy śrutowników. Wszystkie one przyłączone są do
centrali zaworów, umieszczonej w rogu sali przy oknie;
każdy zawór zaopatrzony jest w mechanizm zegarowy,
który robotnik nastawia na właściwy czas i oczekuje sy-
gnału, że gotowanie w danym kotle należy już przerwać.

Sala zaopatrzona jest w wywiewniki stropowe oraz od-
chylane górne części wysokich okien z poziomu podłogi.
Ani temperatura, ani wilgotność atmosfery dokuczliwe
nie są. Wraz z ukończeniem gotowania, dźwig wyjmuje
kosz z puszkami i przestawia do kadzi chłodniczych. Po
ostygnięciu puszki podawane są na windę i odjeżdżają
wdół do magazynu.

Krajanie i przecieranie

Owoce na marmelady i część pomidorów ulegają kraja-
niu-miażdżeniu w specjalnych młynkach mechanicznych
lub drogą rozgotowania w kotłach. Następnie surowiec na
marmelady i ekstrakt pomidorowy poddawane są przecie-
raniu w bębnowej przecieraczce. Wyżej wymienione ma-

szyny są przenośne, więc ustawia się je i przyłącza do pęd-
ni w miejscach najwygodniejszych dla danej pracy. W in-
nych wypadkach do transportowania miazgi służą kadzie
(pojemności 1 m3), przewożone na pomostowych wóz-
kach, zabierających na swój pomost naczynie wraz ze spe-
cjalną podstawą służącą do tego celu. Wózki te oddają fa-
bryce bardzo wielkie usługi, przytem są zupełnie bezpiecz-
ne i łatwe w użyciu.

Vacuum – gotowanie

Miazga dowożona jest często i stale odwożona od apara-
tów vacuum przy pomocy opisanych powyżej wózków.
Vacuum – gotowanie ma na celu niepozbawianie surowca

naturalnego aromatu. Odbywa się ono w kotłach próżnio-
wych, pojemności kilku metrów sześciennych, ogrzewa-
nych parą, doprowadzaną do przestrzeni między płaszcza-
mi. Masa dostaje się do kotłów za pośrednictwem węża,
wysysającego ją z kadzi, a wydostaje się przez otwór dolny
po wyrównaniu ciśnienia. Do wytwarzania próżni i ogrze-
wania ramek aparatów służy pompa parowa, ustawiona w
pobliżu. Półfabrykat pozostaje w kotle w próżni 50-stop-
niowej kilkadziesiąt minut przy temperaturze dochodzącej
do 72˚C (około ½ atmosfery ciśnienia manometrycznego
pary między płaszczami), by nie nastąpiło ścięcie białka.
Nieizolowane kotły powodowały nadmierne podniesienie
się temperatury w pracowni – zarządzono więc pokrycie
ich zewnętrznych płaszczy i głównych przewodów masą
izolacyjną.
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midory celem odgoryczenia. Wymienione produkty dostar-
czane są z wyżej opisanej sali fabrykacyjnej na I p. w dru-
giem skrzydle budynku; pomieszczenie równie wysokie,
obszerne i widne jak poprzednie. Wszystkie sale między
sobą i magazynem (położonym w najniższej kondygnacji)
są połączone między sobą transporterem poruszającym się
bardzo wolno.

Tym właśnie transporterem przybywają groszki i inne
surowce w kubłach dla poddania ich parzeniu. Miejscowy
transporter prowadzi pełne kubły przez rynnę, napełnioną
wodą, podgrzewaną od spodu grzejnikiem parowym.
Wzdłuż rynny (około 7 m) na wysokości głowy robotnicy
ciągnie się okap blaszany z wyciągiem pary i ciepłego po-
wietrza nazewnątrz. W dalszym ciągu transporter prowa-
dzi przez długą rynnę, w której następuje ochłodzenie na-
czyń, a następnie nad stołami – opróżnienie zawartości.

Puszkowanie

Ochłodzony groszek i t.p. dostaje się na stoły długie, nor-
malnej wysokości, z burtami i obite blachą cynkową.
Wzdłuż każdego stołu znajduje się odgałęzienie rozdziela-
cza puszek, dzięki któremu zatrudnione przy stołach robot-
nice stale zaopatrywane są w puszki, przybywające samo-
czynnie z górnego składu. Odprowadzenie pełnych puszek
uskutecznia transporter elektryczny, poruszający się
wzdłuż każdego stołu pod rozdzielaczem naczyń.

Czynność robotnicy przy stole polega na wzięciu puszki,
napełnieniu jej przy pomocy szufelki lub ręcznie i posta-

wieniu na taśmie transportera. Inna robotnica przy każdym
stole donosi w naczyniu gorący syrop i zalewa nim konser-
wy: cukrowym, słonym, kwaśnym, korzennym lub kombi-
nowanym. Środków konserwacyjnych i farb nie używa się.
Syrop przygotowuje się w otwartych kotłach miedzianych,
ogrzewanych parą. Kotły te, pojemności około 100 litrów,
zaopatrzone są w mechanizm (zębatkę i dźwignię z zapad-

ką), pozwalający w sposób bezpieczny przechylać je przy
nalewaniu syropu do kubłów. Napełnione puszki transpor-
ter bardzo powoli dowozi na końce stołów, gdzie naprze-
ciwko w pobliżu stoją maszyny do zamykania puszek, ka-
libru 1/10, 1/4, 1/2, 1,2, 5 i 10 kg.

Szybkość posuwa tak uregulowana, że robotnica zdąża
wziąść puszkę, podstawić pod prasą i nadepnąć pedał ma-
szyny oraz odłożyć na pochylone korytko, zanim druga
puszka znajdzie się w miejscu poprzedniej. Gdy powstanie
opóźnienie, odstawia puszkę na bok lub wyłącza prąd elek-
tryczny, poruszający transporter lub wreszcie maszynę.
Owoce (kompoty, marmelady) przed puszkowaniem nie
przechodzą przez parzenie. Ustawienie kotłów do syropu
na ogólnej sali podwyższyło temperaturę, przeto zarządzo-
no zaopatrzenie ich w okap i wyciąg nazewnątrz.

Gotowanie – sterylizacja

Zamknięte puszki staczają się wspomnianem koryt-
kiem do gotowalni i zatrzymują się na specjalnych sto-
łach pod ścianą. Pomieszczenie również wysokie, jak po-
przednie, jasne i widne. Pracują tu mężczyźni. Do goto-
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Halina Krahelska

Inspektorka niezłomna

O Halinie Krahelskiej i jej słynnych 
„Wytycznych w sprawie organizacji 

Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II
Wojnie Światowej”, które po 69 latach 

od powstania możemy wreszcie przeczytać,
nadając nowe życie przesłaniu ich autorki,

rozmawiają nadinspektor Tomasz Kozłowski
i Magdalena Giedrojć.

Wkrótce ukaże się napisana przez pana biografia Ha-
liny Krahelskiej, a w niej wiele niezwykłych faktów, in-
formacji o życiu pełnym poświęcenia i pracy naznaczo-
nej pasją. Widać, że podziwia pan swoją bohaterkę.

Trudno jej nie podziwiać. Krahelska całym swoim ży-
ciem udowodniła, jak niezłomne potrafią być polskie ko-
biety, jeśli w życiu kierują się miłością do drugiego czło-
wieka i do ojczyzny. Jej pasja i chęć pomagania innym,
której nic nie mogło powstrzymać, to, co przeszła w swo-
im życiu – zsyłka, niestrudzona walka o sprawiedliwość
społeczną w czasach tworzącej się państwowości niepod-
ległej Polski, wojna i działalność w podziemiu, wreszcie
pobyt w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück i śmierć
w przededniu wyzwolenia obozu – to wszystko sprawia,
że nie można o tej kobiecie mówić bez podziwu. To na-
prawdę była niezwykła osoba.

A jak doszło do tego, że zainteresował się pan właśnie
tą przedwojenną inspektorką?

Jej nazwisko było mi znane od dawna, pojawiało się w
wielu publikacjach, do których dotarłem podczas poszuki-
wań związanych z historią inspekcji pracy. Tak naprawdę
zacząłem się nią interesować, gdy przeczytałem o tezach
do działalności inspekcji pracy po wojnie, napisanych
przez Krahelską podczas jej pobytu w obozie w Ravens-
brück. Informacja o tezach powtarzała się w różnych źró-
dłach, nigdzie jednak nie mogłem znaleźć szczegółów na
ten temat; ani słowa o tym, gdzie są, gdzie można je zoba-
czyć i przeczytać. I ten fakt tak mnie zaintrygował, że po-

stanowiłem przyjrzeć się bliżej autorce tez i samym tezom,
wierzyłem bowiem, że uda się je znaleźć.

Początki nie były obiecujące.
Zacząłem zbierać informacje i coraz więcej wiedziałem

o Krahelskiej, wciąż jednak nic o tezach. Pewnego razu po-
myślałem, że skoro tezy powstały w Ravensbrück, to może
warto przyjrzeć się bliżej zasobom archiwalnym obozu.
Niemcy są przecież bardzo skrupulatni, dokumentowali
również swoje zbrodnie, może zatem zachowały się jakieś
informacje o więźniarkach z tego obozu. To był zwrot w
dobrą stronę, choć musiałem sprawdzić wiele tropów, nim
pojawiły się pierwsze ważne informacje. Dotarłem na
przykład do uniwersytetu w Uppsali, którego agendy po
wyzwoleniu obozu w Ravensbrück sprowadziły do Szwe-
cji w ramach misji Czerwonego Krzyża większość ocala-
łych więźniarek; trafiły tam też różne pamiątki i dokumen-
ty. Niestety nie znalazłem wśród ocalałych rzeczy nic
związanego z Krahelską, musiałem szukać dalej. Nie rezy-
gnowałem jednak z wątku obozowego. Napisałem do dzia-
łu historycznego w muzeum w Ravensbrück. 

To nie był jedyny wątek poszukiwań. Jednocześnie
docierał pan bowiem do innych źródeł, na przykład do
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Magazynowanie

Celem uzyskania należytej spoistości produktu wszelkie
marmelady wymagają dodatku pektyny. Pektyna znajduje
się w nielicznych owocach, a mianowicie w winogronach
w dużym stopniu, w jabłkach i innych. Do marmelady więc
dodaje się 50 proc. pulpy jabłecznej, zaś do jamów pekty-
nę, otrzymywaną u siebie z wytłoczyn winogronowych
(przed fermentacją). Dotychczas w Polsce nie produkuje
się pektyny jako produktu handlowego. Półfabrykat mar-
melad i pulpę jabłeczną przechowuje się w wielkich ka-
dziach drewnianych, ustawionych w nieczynnej już łusz-
czarni. Dla zapobieżenia psuciu, masa zostaje zalana po
wierzchu parafiną; kadzie i beczki preparowane są szkłem
wodnem. Dopiero na zamówienie miesza się miazgę owo-
cową z miazgą jabłeczną, gotuje na parze, wlewa gorącą

marmeladę do puszek, polewa roztworem kwasu mrów-
czanego, zamyka i wysyła. Pozostałe konserwy przecho-
wuje się w magazynie (murowanym, chłodnym) w pusz-
kach i pudłach, gotowych każdej chwili do wysyłki.

Fabryka puszek i pudeł

Fabryka produkuje puszki i pudła drewniane we wła-
snym zakresie. Wytwórnie obie znajdują się poza fabryką
konserw, w oddzielnych budynkach. Puszki całkowicie są
wyrabiane mechanicznie. Przeznaczone na konserwy owo-
cowe – z blachy lakowanej. Lakowanie również odbywa
się na miejscu jednocześnie z walcowaniem blachy. Do su-
szenia służy piec komorowy normalnego typu. Przy odno-
śnych operacjach używają robotnicy ochraniacze na ręce;
pozatem nic nie grozi zdrowiu i życiu zatrudnionych. Pu-

dła i skrzynki drewniane wyrabia się ręcznie w warsztacie
obok tartaku z obrabiarkami.

Suszenie

Oprócz powyżej opisanych konserw jarzynowych i owo-
cowych oraz soków, fabryka „Pudliszki” wyrabia suszone
warzywa i jarzyny. Suszarnia mieści się w oddzielnym bu-
dynku murowanym, budynek stary, oświetlenie mierne – do-
stateczne. Praca głównie odbywa się jesienią. W oddziale
tym znajduje się suszarka, skrobaczka, krajalnica i płóczki.
Surowiec najczęściej ręcznie płukany przez kobiety, idzie na
krajalnicę czy skrobaczkę (korzenie: marchew, pietruszka,
kartofle) lub wprost do suszarki (nać marchwi, pietruszki,
groszek, selery, pory i inne). Krajalnica i skrobaczka (poru-
szane pędnią) łatwo dają się napełniać od góry niewielkiemi

porcjami, opróżniając się do
podstawionego kosza.

Suszarka jest to duża ma-
szyna szufladowa, nagrzewa-
na parą i zaopatrzona w we-
wnętrzny wentylator ssąco-
tłoczący. Surowiec przecho-
dzi przez wszystkie szuflady,
począwszy od najniższej o
najniższej temperaturze, aż
do najwyższej i pozbawiany
jest wilgoci, stale usuwanej
przez nieprzerwanie działają-
cy ekshaustor. Wysuszone ja-
rzyny szuflami przesypywane

są do worków lub skrzyń i odnoszone do magazynu. Zdol-
ność produkcyjna na suszarni do 100 kwintali dziennie.
Suszarkę obsługuje mężczyzna, a pozostałe maszyny ko-
biety, wykonywując i wszelkie inne prace. Sprawność
wentylatora gwarantuje dobre powietrze w pracowni.

W czasie sezonowych robót polnych i fabrycznych, za-
kłady zatrudniają conajmniej 500 robotników sezono-
wych, oprócz swych 350 stałych. Obecnie nie wystarcza
już mieszkań dla robotnic sezonowych, przeto „Pudliszki”
muszą wiosną przystąpić do budowy nowych.

A. Burasiewicz

„Inspektor Pracy” 1934, zeszyt 5-6 s. 26-34 (pisownia
oryginalna; redakcja wprowadziła jedynie wyróżnienia 
w tekście).
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niezwykły hart ducha i wolę walki… W drugiej teczce był
maszynopis Wandy Kiedrzyńskiej, wstępna, sporo dłuższa
wersja jej artykułu o Krahelskiej. A w trzeciej…

A w trzeciej teczce, panie inspektorze, był dowód na
to, że Halina Krahelska naprawdę kilka dni przed
śmiercią dała świadectwo swej troski o przyszłość in-
spekcji pracy. Były tam bowiem słynne tezy! A właści-
wie wytyczne.

No właśnie, we wszystkich źródłach czytałem o „Tezach
do działalności inspekcji pracy w odrodzonej Polsce”. Ktoś
raz napisał, reszta powtórzyła i wszyscy byliśmy pewni, że
Krahelska napisała tezy. A tymczasem tytuł jej pracy brzmi
„Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce
Niepodległej po II-ej Wojnie Światowej”. Pora więc zacząć
mówić o wytycznych Krahelskiej. 

Powiedzmy zatem o nich parę słów. Jakie były pana
pierwsze wrażenia, gdy czytał pan tekst wytycznych?
Co pan wtedy czuł?

Przede wszystkim wielkie wzruszenie. Aż trudno mi so-
bie wyobrazić, że Krahelska w tych skrajnie trudnych wa-
runkach zdobyła się na taki wysiłek intelektualny. Była
przecież zmaltretowana psychicznie i fizycznie, wycień-
czona, walczyła z durem brzusznym, zmagała się ze swoim
kalectwem. To dowód niesamowitego hartu ducha, że na
kilka dni przed śmiercią w okrutnych realiach obozowych
napisała takie słowa. Jest tam wszystko, co najważniejsze
– jest drugi człowiek. Jej ideały, praca na rzecz ludzi, dla
ludzi i wśród ludzi, zmaterializowały się w tym dokumen-
cie jako głos wołający o troskę nad osobami najsłabszymi.
Przez całe życie walczyła o innych ludzi i nawet w ostat-
nich dniach życia następnym pokoleniom zostawiła prze-
słanie, by nie zapominać o drugim człowieku. Czy można
powiedzieć więcej? 

Ta troska o drugiego człowieka nadawała sens całemu
jej życiu. Dzięki temu była tak dobrą inspektorką.

W swych dążeniach do zadbania o innych ludzi była ab-
solutnie bezkompromisowa. Jeżeli podjęła się jakiejś mi-
sji, jeśli zaczynała działać w jakiejś sprawie, nie umiała
przerwać w pół drogi. Realizowała swoje zamierzenia do
końca. Nie osiągnęłaby tak wiele, gdyby nie jej upór i kon-
sekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu. Kiedy nad-
zorowała wprowadzanie w życie ustawy o żłobkach, już
po kilku latach mieliśmy większe sukcesy niż na przykład
Francja, która zajmowała się tym kilkadziesiąt lat. Krahel-

ska umiała dobrać sobie mądrych i równie nieustępliwych
współpracowników, którzy wspierali ją w realizowaniu jej
wizji, w opiece nad słabszymi. Nie bała się sporu, a nawet
walki, jeśli uważała, że sprawa wymaga radykalnych roz-
wiązań. Wychodziła z założenia, że albo walczy się do

końca, albo lepiej w ogóle nie zaczynać. Kiedyś tak bar-
dzo zaangażowała się w spór zbiorowy między pracodaw-
cami a pracownikami, że do inspekcji pracy trafiła skarga
na nią, do akcji włączyli się nawet politycy, blisko współ-
pracujący z biznesem. Innym razem, aby lepiej przygoto-
wać się do wcielania w życie idei ochrony pracy kobiet 
i młodocianych, postanowiła poznać problem od podstaw,
u źródeł. W związku z tym zorganizowała nocne kontrole
w fabrykach, co do tego stopnia nie spodobało się przed-
siębiorcom, że musiała chodzić tam w asyście policji, bo
istniało realne zagrożenie życia. Wyłączano światło, ogła-
szano alarmy, zamykano pracowników. Słowem, próbo-

wano ją zniechęcić i przestraszyć. Zdarzało się, że miała
przeciwko sobie nie tylko pracodawców, ale też pracowni-
ków i związki zawodowe, które obawiały się konsekwen-
cji jej działań. Również w środowisku inspektorskim czę-
sto nie mogła liczyć na wsparcie, spotykała się z chłodną
obojętnością. A mimo wszystko konsekwentnie i bez kom-
promisów dążyła do celu. Bo wiedziała, że na końcu tej
drogi jest lepsze życie drugiego człowieka, jego bezpie-
czeństwo i godność.

Dziękuję za rozmowę.
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spuścizny po Halinie Krahelskiej w Archiwum Akt No-
wych w Warszawie.

Zdobyłem informację o istnieniu takiego zbioru archi-
waliów. Ze względu na miejsce zamieszkania i pracy nie
mogłem osobiście sprawdzić wszystkich informacji, po-
trzebowałem wsparcia kogoś z Warszawy. I tu pojawiła się

pani, pani Magdo. Od tej pory na cztery ręce przeszukiwa-
liśmy kolejne archiwa, stare zbiory i zapomniane źródła.

W warszawskim Archiwum Akt Nowych odnalazła pani
liczne artykuły, recenzje, notatki, a nawet poezję Krahel-
skiej. Obejrzałem tę spuściznę później na mikrofilmach.

Niezwykle ważny dowód społecznej aktywności in-
spektorki pracy, jej różnorodnych zainteresowań, pasji
i nieustępliwości. Ileż tematów istotnych społecznie –
praca kobiet i młodocianych, amnestia, reforma oby-
czajów, bieda, a nawet postawa społeczeństwa polskie-
go pod niemiecką okupacją.

Wciąż jednak nie było tez.
Na szczęście doczekałem się w końcu odpowiedzi 

z muzeum w Ravensbrück. To był prawdziwy przełom,
choć wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy.
Poinformowano mnie, że w zbiorach muzeum znajduje
się jedynie czarno-biała fotokopia rękopisu Haliny
Krahelskiej. Dowiedziałem się też, iż dodatkowych in-
formacji powinienem szukać w Bibliotece Narodowej,
przede wszystkim w archiwum zgromadzonym przez
Wandę Kiedrzyńską, byłą więźniarkę obozu w Ravens-
brück, która po wojnie zgromadziła ogromny materiał
dokumentujący życie w obozie oraz zbrodnicze prakty-
ki nazistów wobec więźniarek.

Znaliśmy już wtedy Wandę Kiedrzyńską jako au-
torkę poruszającego wspomnienia o Halinie Krahel-
skiej, które ukazało się w 1960 roku.

To szczególnie cenny tekst, ponieważ Kiedrzyńska
była z nią w obozie, towarzyszyła jej cierpieniu i zma-
ganiu się z postępującą słabością, uczestniczyła w dys-
kusjach, które Krahelska toczyła z koleżankami na te-
mat przyszłości Polski po wojnie, roli kobiet w nowej

ojczyźnie, potrzeby zbudowania nowego społeczeństwa.
To dzięki Kiedrzyńskiej dowiedzieliśmy się, jaka była
dzielna i niezłomna do samego końca. Ciekaw byłem, co
jeszcze udało się ocalić od zapomnienia. Pani postanowiła
to sprawdzić.

Położono przede mną trzy grube teczki, niemal
wszystko dotyczące spraw obozowych. Każda kartka to
opis cierpienia i bólu, tragedii, często śmierci. Spisywa-
ne różnymi rękami, wspomnienia, dokumenty, odręcz-
ne notatki z obozu, powojenne maszynopisy. Cała
prawda o zbrodni. W pierwszej teczce między innymi
wspomnienie Eugenii Kluskówny, która na dwóch stro-
nach opisała swoją obozową koleżankę.

To też przedwojenna inspektorka pracy, dodajmy. Była
przy Krahelskiej do samego końca, opiekowała się nią w
najtrudniejszych chwilach. I wspomina ją z wielkim podzi-
wem. Kolejna osoba, która dostrzegła u Krahelskiej ten
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„Wszystko było błahe, wszystko było mało ważne – ważna
była pasja społecznika, z jaką pracowała i walczyła o zmianę
stosunków społecznych, o zmianę ustroju świata na lepszy,
sprawiedliwszy.” (Czesława Wojeńska)

„Halina Krahelska była wyjątkową kobietą, jestem dla Niej
do dziś pełna podziwu. Nieludzkie warunki bytowania obozo-
wego pogarszał stan fizyczny Krahelskiej – brak nogi i chore
ręce. A przecież natychmiast po przybyciu do Ravensbrück
włączyła się do wszystkich akcji przygotowywanych konspira-
cyjnie, ujawniając niespotykaną ruchliwość.” (Eugenia Klu-
skówna)

„I w tym wszystkim, w nieustannym zamęcie, pogoni za naj-
błahszymi sprawami codziennymi, posiadającymi w obozie
swoją bezsporną ważność, w ciągłej obawie o życie, umiała
Krahelska oderwać się od rzeczywistości i przenieść myślą sie-
bie i nas do kraju. Była skarbnicą informacji o życiu konspira-
cyjnym, o walce z wrogiem.” (Wanda Kiedrzyńska)
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ków, no i tzw. racjonalizację pracy, a również, oczywista,
ruch stachanowski, do którego osobiście mam stosunek
bardzo ujemny. Sądzę, że żadne cele państwowe, ani prze-
budowa ustroju gospodarczego,
ani – tym mniej – cele zbrojeń i
wojny, która jest i pozostanie naj-
gorszym nieszczęściem ludzko-
ści, nie upoważniają zbiorowości
do sztucznego skracania życia
człowieka. W mojej pracy inspek-
torskiej zaryzykowałam – 
z inicjatywy telefonistek z Pasty,
eksperyment wprowadzenia zasa-
dy ograniczenia ich wysiłku, zu-
pełnie potwornie wyśrubowane-
go i rozstrajającego u wielu cał-
kowicie: serce, cały system ner-
wowy, powodujący zaburzenia
psychiczne, zmiany w słuchu, we
wzroku itp. Ponieważ udało się
znaleźć zrozumienie u przedsta-
wicieli zainteresowanych mini-
sterstw (spraw wewnętrznych,
urzędu zdrowia, przy odmiennym
stanowisku poczt i telegrafów),
więc badania nasze były uwień-
czone poważnym dorobkiem ba-
dań lekarskich (szereg specjali-
stów), którzy wymienione zmia-
ny i zniekształcenia stwierdzili.
Niestety, piękny ten precedens
został unicestwiony przez potęż-
ne wpływy Pasty sama wkrótce
musiałam ustąpić z ministerstwa 
i inspekcji pracy.

b) W stosunku do kobiet w
szczególności, ze względu na ko-
biece właściwości ich organi-
zmów, powyższe wywody są bardzo ważne. Żadne tenden-
cje emancypacyjne i feministyczne ani też nawet słuszna w
Sowietach koncepcja zupełnego zrównania pracy kobiet z
męską, przeprowadzona w ustawodawstwie zdecydowanie
i w praktyce bardzo sprężyście pod względem opłaty ich
pracy – nie może zmienić w tej oczywistości, że kobieta
bywa i musi być matką, w związku zaś z tym miewa perio-
dy, ciążę itp. My nie możemy ustąpić ze stanowiska, że za-

równo lekceważenie sobie tych spraw przez ruch Oppen-
Door, jak i wprowadzenie w Sowietach nocnej pracy ko-
biet, zniesienie ograniczeń w pracy szkodliwej w związku

z odrębnymi kobiecymi narządami wewnętrznymi – to jest
niesłuszne i specjalna ochrona pracy kobiet w związku ich
macierzyństwem jest konieczna. To ze swoich studiów,
przemyśleń i praktyki uważam również za równie pewne 
i nienaruszalne jak zagadnienie pod p. a). Całkowicie rozu-
miem pęd samych kobiet, np. w Sowietach, do całkowitego
już upełnowartościowania swojej pracy – ale nie podzie-
lam ustawodawczych w tej mierze zarządzeń w Sowietach
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Halina Krahelska, Ravensbrück 1945 r.

Wytyczne

w sprawie organizacji Inspekcji Pracy 
w Polsce Niepodległej po II Wojnie Światowej

I.
Uwagi moje, oparte na doświadczeniu inspektora pracy 

w ciągu 10 lat urzędowania, dotyczą raczej zagadnień meri-
tum ochrony pracy, które mnie zawsze interesowały daleko
bardziej niż rozwiązanie zagadnienia prawidłowej organiza-
cji samej inspekcji pracy – jednego z organów administracji
państwowej. To też w tym ostatnim zagadnieniu wcale się
dobrze nie wyznaję, z wyjątkiem jednego – doniosłego – od-
cinka: mianowicie tzw. kobiecej inspekcji pracy.

II.
W tym wypadku jestem zwolenniczką posiadania we-

wnątrz inspekcji pracy aparatu kobiet inspektorek, prze-
znaczonych do poszczególnego zadania – ochrony pracy
kobiet i młodocianych. Liczebny stan takich inspektorek
pracy – kobiet, który w Polsce nie dosięgnął nawet liczby
okręgów inspekcyjnych, należy uznać za zgoła niewystar-
czający i należy rozbudować kobiecą inspekcję pracy tak,
żeby inspektorka do tych spraw znajdowała się w każdym
obwodzie, w bardzo zaś uprzemysłowionych i zatrudniają-
cych masowo kobiety, do życzenia byłoby mieć po dwie
inspektorki. Dotychczas inspektorki, umieszczone przy
okręgach, podlegały formalnie okręgowym inspektorom
pracy, były pomyślane jakby ramię okręgowego inspektora
do wymienionych szczególnych zadań (analogicznie – dla
celów lekarskiej i higienicznej opieki nad robotnikami –
istnieli np. przy okręgach lekarze). Faktycznie na tym tle –
pozornej nadrzędności kobiet – inspektorek pracy, podle-
gających bezpośrednio okręgowemu inspektorowi (a wizy-
tujących fabryki w obwodach) były niekończące się tarcia,
wynikające po większej części z przerostu ambicyj inspek-
torów obwodowych i skłonności u wielu do wyolbrzymia-
nia formalnych i niedoceniania merytorycznych zagadnień
(prawdopodobnie wynika z wielowiekowej rutyny męż-
czyzn w „urzędowaniu” i stąd wynikającego zbiurokraty-

zowania psychiki; najprawdopodobniej kobiety uległyby
po pewnym czasie podobnym zniekształceniom). W końcu
wielka przewaga wpływów mężczyzn sprawiła, że wraz 
z wprowadzeniem w życie ustawy o inspekcji pracy, prze-
widującej ostrzejsze sankcje karne (tzw. nakazy) dla in-
spektorów, kobiety zostały wyłączone z prawa wydania na-
kazu takiego fabryce, przygotowywały tylko (w zakresie
ochrony pracy kobiet i młodocianych) materiał dla takiego
nakazu, no i de facto były wobec tego całkiem uzależnione
od obwodowych inspektorów w swej pracy. Jak to rozwią-
zać, ażeby jednocześnie zachować tzw. „jednolitość” wła-
dzy wobec fabryki, a jednocześnie nie tamować pracy ko-
biet inspektorek i uniknąć wynikających sprzeczności 
i tarć – nie przedstawiam sobie jasno w tej chwili, oczywi-
ście potrzebna tu jest współpraca prawników specjalistów
od zagadnień administracji itp. Naturalnie, byłoby pożąda-
ne, żeby ci specjaliści byli albo kobietami, albo też męż-
czyznami wolnymi od kompleksu męskiej wyższości – o
jakich b. dziś trudno. Najprawdopodobniej są to problemy
nietrudne do rozwiązania przy dobrej woli.

III.
Teraz przechodzę do meritum zagadnień ochrony pracy

kobiet i młodocianych, które przemyśliwałam i studiowa-
łam gruntownie. Tu dorobek moich doświadczeń w krót-
kim streszczeniu przedstawia się następująco (szereguję
podług ważności zagadnień):

a) Rzecz najważniejsza do przeprowadzenia w ustawo-
dawstwie (oczywiście dotyczy to ogólnie robotników, nie
tylko kobiet, dalej szczegółowo wyjaśnię, dlaczego dla ko-
biet jest to szczególnie doniosłe) to zasada ograniczania
wysiłku robotnika do granic, jakie zakreśla jego ustrój fi-
zjologiczny, tzn. serce, płuca, mózg, system nerwowy, żo-
łądek itp. Nasz wielki polski higienista dr Józef Zieliński
potrafił w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy prze-
forsować w pewnym zakresie tę zasadę i to b. chlubnie wy-
różnia nasze ustawodawstwo. (Nie szkodzi przypomnieć,
że przeforsowanie tej ustawy kosztowało dra Zielińskiego
dużo, bo dostał choroby mózgu, nie dającej się już opano-
wać i umarł). Niestety tendencje przemysłowców w Pol-
sce, zgodnie z nastrojami w całym świecie, szły w odwrot-
nym kierunku, dość wymienić tayloryzm i różne jego od-
miany amerykańskie, dopingujący robotnika do wydawa-
nia maksymalnego wysiłku za pomocą podnoszenia zarob-
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Odnalezione po latach, po raz pierwszy publikowane
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„Konstytucja nasza z dnia 17.3.21 r. już we wstępie pod-
kreśla pragnienie zabezpieczenia pracy, poszanowania na-
leżnych praw i szczególnej opieki ze strony Państwa, na-
stępnie zaś – w tekście – ochronie pracy poświęca art. 102,
gwarantujący obywatelom opiekę Państwa nad ich pracą 
i prawo do ubezpieczeń społecznych, oraz art. 103, zabra-
niający pracy zarobkowej dzieci poniżej lat 15, pracy noc-
nej kobiet i robotników młodocianych w gałęziach prze-
mysłu szkodliwych dla ich zdrowia.

Na tym gruncie rozrosło się bujnie polskie ustawodaw-
stwo pracy. Po wprowadzeniu państwowego systemu po-
średnictwa pracy (za pomocą Państw. Urzędów Pośrednic-
twa Pracy, zorganizowanych na mocy dekretu 27.1.1919 r.)
i powołaniu do życia inspekcji pracy (dekret 3.1.1919 r.)
celem zapewnienia przestrzegania przepisów prawnych 
i nadzoru nad zakładami pracy (ostateczne unormowanie
inspekcji pracy nastąpiło w drodze Rozp. Prez. z dn.
14.7.27) Państwo Polskie unormowało kolejno: czas pracy,
urlopy dla pracowników, pracę młodocianych i kobiet,
bezpieczeństwo i higjenę pracy, sądy pracy, umowy o pra-
cę pracowników um. i robotników. Równolegle zaś i w
równie szybkiem tempie powstawało polskie ustawodaw-
stwo ubezpieczeniowe. 

Troskliwość ta, z jaką ustawodawca polski odnosi się do
świata pracy, przekraczając – zdawałoby się nieraz – grani-
ce możności finansowej i gospodarczej społeczeństwa 
i odradzającego się Państwa, pozwoliła odrobić w ciągu
zaledwie kilku lat długie lata zaniedbań rządów, np. oku-
panta rosyjskiego, który obojętnie odnosił się do potrzeb
ludności pracującej.” 

Biblioteka Praw Polskich. Ustawodawstwo Pracy, Łódź
1933, s. 5; z drobnymi skrótami

***
„W dniu 31 grudnia 1929 r. personel inspekcyjny składał

się z 230 osób. W tej liczbie na Okręgi i Obwody inspekcji
pracy przypadało 214 osób (w czem 122 siły inspekcyjne, 
92 kancelaryjne) oraz na Główny Inspektorat Pracy 16 osób
(w czem 4 siły pomocnicze). W celu usunięcia niedomagań
w obsadzie personalnej inspekcji pracy ogłoszony został w
lutym 1929 r. przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz-
nej konkurs na stanowiska inspektorów pracy, podinspek-
torów pracy, inspektorów pracy-lekarzy, na prowincję 

w dużych ośrodkach przemysłowych lub miastach woje-
wódzkich. Z nadesłanych 28 ofert zaledwie kilka można
było uwzględnić. Naogół kandydaci albo nie odpowiadali
formalnym warunkom konkursu albo też cofnęli swoje
kandydatury  z tego względu, że proponowane im uposaże-
nia VII lub VIII kategorji płac nie odpowiadały ich wyma-
ganiom.” 

Inspekcja pracy w 1929 roku. Sprawozdanie Głównego
Inspektora Pracy, Warszawa 1930, s. X

***
„Powołanie do życia w 1929 r. sądów pracy w nieznacz-

nym stopniu wpłynęło na zmniejszenie się ilości zgłoszeń
o pomoc inspekcji pracy w zatargach pomiędzy pracodaw-
cami i pracownikami. Sfery pracownicze i pracodawców
tak przywykły do korzystania z pomocy inspekcji pracy w
wypadkach zatargów, że nadal tysiące spraw załatwianych
jest polubownie bez procesów sądowych po udzieleniu
przez inspektora pracy wyjaśnień zwaśnionym stronom.
Usiłowania skierowania indywidualnych zatargów do są-
dów pracy, czynione przez inspekcję pracy celem zyskania
możności poświęcenia się bardziej zagadnieniom bezpie-
czeństwa i higjeny pracy, narazie nie odnosiły poważniej-
szych rezultatów, i nadal pod presją pracodawców i pra-
cowników inspektorzy zmuszeni są załatwiać duże ilości
spraw rozjemczych. W roku sprawozdawczym zgłoszono
do rozpatrzenia 34.832 zatargi indywidualne i 2382 zatargi
zbiorowe.” 

Inspekcja pracy w 1929 roku. Sprawozdanie Głównego
Inspektora Pracy, Warszawa 1930, s. XXIII-XXIV

***
„Jeżeli można sobie wyobrazić inspektora pracy, który

by działał w zupełnem oderwaniu od wszelkich informacyj
ze strony związków zawodowych, to szczególnie przy dzi-
siejszym stanie depresji, bezrobocia, panicznego strachu
robotnika przed utratą pracy, byłby ten inspektor skazany
na zupełną nieznajomość rzeczywistego stanu przestrzega-
nia ustawodawstwa ochronnego: oficjalnie bowiem dla
użytku władzy każda fabryka przestrzega ośmiogodzinne-
go dnia pracy, urlopów, przerw obiadowych i t.d. i t.d., 
a możność sprawdzenia bywa ograniczona, gdyż nie wszę-
dzie prowadzone bywają książeczki obrachunkowe robot-
nicze, a i tam, gdzie są, bywają pozatem często prowadzo-
ne w ten sposób, że nie odzwierciedlają rzeczywistego sta-
nu rzeczy.” 

„Inspektor Pracy” 1930, nr 1-2, s. 5
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i nie sądzę, żeby szkody wyrównać mogła chociażby naj-
piękniej postawiona opieka nad macierzyństwem i nie-
mowlęciem. 

c) Pozostaje kwestja ochrony pracy młodocianych. Tu
bardzo jaskrawa jest przepaść między starym światem kapi-
talistycznym i eksperymentującymi w kierunku przebudo-
wy ustroju na jakiś przejściowy do socjalizmu – Sowietami.
W tym wypadku niewątpliwie różnica wypada na korzyść
Sowietów. I przedłużony okres nauki szkolnej w życiu
dziecka i postawienie ich pracy w innej płaszczyźnie ochro-
ny niż dorosłych idzie w kierunku słusznym. Co innego, że
rozczytując się szczegółowo w różnych książkach, na te te-
maty w Sowietach napisanych, wykryłam, że i oni nie są
wolni od naleciałości staro-rzemieślniczego pojmowania
kwestii szkolenia w zawodzie. Bardzo to komicznie dyshar-
monizuje z nowoczesnym skądinąd ujmowaniem kwestii
pracy młodzieży. Co do starego świata, to przeorałyśmy w
tym względzie bardzo dużo i dostarczyłyśmy, jak sądzę,
wyczerpujących dowodów (p. moje i Miedzińskiej przy-
czynki w sprawie tzw. „nauki w zawodzie” oraz Pamiętnik
inspektora pracy, ten dział), ażeby wykazać, że w Polsce jak
i w Niemczech, Francji i Szwajcarii, Austrii i Ameryce – ja-
kikolwiek rozwój przemysłu i mechanizacja pracy wyma-
gały tylko krótkiego przysposobienia młodzieży do pracy
przy maszynie, – stosowano powszechnie „terminy”, „na-
ukę zawodu”, polegającą na paroletnim wyzysku prawie
bezpłatnej pracy młodocianych. – W tej dziedzinie sądzę,
że powinniście utrzymać nasze stanowisko. Należy w usta-
wodawstwie całkowicie zwalić wszelką bezpłatną pracę
młodzieży, przedłużyć okres szkoły powszechnej, ogólno-
kształcącej w życiu dziecka (pod okupacją niemiecką nasze
cywilne czynniki miarodajne wypowiadały się za 8-mio i za
10-letnią szkołą, zwyciężyła zdaje się pierwsza koncepcja).
Stosować zamiast terminów itp. nowoczesne krótkie przy-
sposabianie młodzieży do zawodu, czyli do pracy przy ma-
szynach – żądać płatności normalnej ich pracy i nadto pracę
ich otoczyć – ze względu na wiek i specjalne fizjologiczne
warunki rozwojowe organizmów i niezakończonej dojrza-
łości, wzmożoną ochroną ich pracy (oczywiście zakaz pra-
cy nocnej, szkodliwych robót itp.).

d) Poprzednio trzy punkty (a, b, c) poruszają zagadnie-
nia, które uważam za najważniejsze. Pozostają raczej
drobiazgi. Ustawa z dn. 2.VII.1924 jest w wielu miej-
scach niedociągnięta, ale merytorycznie i kierunkowo
całkiem słuszna i doniosła w swym pionierstwie w sto-

sunku do starych, zasobniejszych państw, w których prze-
ważające wpływy przemysłowców do istotnej ochrony
pracy kobiet nie dopuszczały. We Francji wprawdzie „les
creches” ustawowo obowiązywały i istniały od przeszło
30-tu lat, ale wizytowałam te obrzydliwe, śmierdzące
kurniki z anemicznymi dziećmi i nielicznymi pielęgniar-
kami pełnymi zachwytu dla swego „patrona” (właściciela
fabryki), który aż tyle świadczy! Mogę tu nadmienić, że
gdy nasze żłobki były przez amerykańskie działaczki ko-
biece, związane z Roquefellerem itp., pokazałam im żłob-
ki  lepsze i gorsze (specjalnie wybudowane i w lokalach
przystosowanych), oświadczyły mi i potwierdziły to po-
tem oficjalnie, że nie spotkały się ani w Europie, ani 
w Ameryce z instytucją opieki nad niemowlęciem pomy-
ślaną tak celowo i postawioną pod każdym względem na
najlepszym poziomie higieny i profilaktyki, wygląd zaś
dzieci, ich idealna czystość, wesołość i przybywanie na
wadze, najlepiej mówią o polskich żłobkach fabrycznych.
– Co do żłobków zdaniem moim powinniście utrzymać
rygorystyczne wymagania ustawy, no i naszych dodatko-
wych instrukcyj, wydanych już przez kobiecą inspekcję.
Nie należy, walcząc z trudnościami, posuwać się z w kie-
runku oportunistycznym, w jakim niewątpliwie rozwija
dalej sprawę żłobków moja następczyni Miedzińska
(przygotowana na to stanowisko przeze mnie osobiście).
Muszę jednak zaznaczyć, że zasadnicze odchylenie opor-
tunistyczne zrobiłam ja sama, gdy walcząc z szalonym
oporem prywatnego przemysłu przeciw ustawowym
żłobkom, wykombinowałam (w oparciu o wzory magi-
strackie – z roboty ośrodków zdrowia) tzw. stacje opieki
nad matką i dzieckiem utrzymywane przy fabrykach i na
ich koszt, świadczące nieraz b. dużo, ale nie dające zasad-
niczej rzeczy: pobytu dziecka w czasie pracy matki w
żłobku i naturalnego karmienia go przez matkę dwa razy
w ciągu tych godzin. Był to z mojej strony krok ryzykow-
ny, choć wymuszony przez straszną walkę z przemysłow-
cami. Potem, gdy za Miedzińskiej zaistniały już stacje
tego rodzaju, że do magistrackiej czy innej fabryka
„wpłacała” swój udział pieniężny (rodzaj „pogłównego”
od liczby fabrycznych niemowląt) – uważam, że poszło
się już zdecydowanie w kierunku zniekształcenia dobro-
dziejstw ustawy o żłobkach. – Takich jak żłobki kwestyj
jest oczywiście dużo, ale uważam, że w aktualnych moich
warunkach zaledwie stać mnie na poruszenie najbardziej
ważkich zagadnień. – Z prawidłowej postawy w stosunku
do tych najważniejszych wyniknie bezbłędne potrakto-
wanie wszelkich szczegółów.
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świadczy późniejszy rozwój sytuacji wokół Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej. 

Zmniejszanie zakresu działania administracji państwo-
wej w gospodarce łączyło się z tendencją do redukcji apa-
ratu administracyjnego, a także ze zlikwidowaniem tych
resortów, które zajmowały się problematyką ochrony pra-
cy. Stąd próby zniesienia Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
łecznej. Likwidacji uległo Ministerstwo Zdrowia, a także
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Stan ten wywołał frustrację
wśród pracowników urzędów i instytucji państwowych,
których część została zwolniona, pozostali zaś obawiali się
znacznych obniżek wynagrodzeń8. Ponadto w związku z
realizacją ustępstw na rzecz kapitału w 1932 roku w na-
zwie ministerstwa skreślono słowo „pracy”. 

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, iż oprócz
spraw przypisanych ministerstwu na mocy wskazanych ak-
tów normatywnych przy ministrze pracy i opieki społecz-
nej została powołana, rozporządzeniem Prezydenta z dnia
17 września 1927 r., Rada Ochrony Pracy, jako organ do-
radczy i opiniodawczy we wszystkich sprawach z zakresu
ochrony pracy, należących do kompetencji ministra. Do
zakresu działania tego organu należały przede wszystkim
sprawy  pracy najemnej, urlopów, czasu pracy, ochrony

pracy młodocianych i kobiet, bezpieczeństwa i higieny
pracy, pracowniczego ruchu zawodowego, przedstawiciel-
stwa pracowniczego oraz  instytucji pojednawczo-rozjem-
czych, sądów i inspekcji pracy. Kompetencja tej rady doty-

czyła głównie projektów ustaw i zarządzeń administracyj-
nych we wskazanym zakresie. Rada mogła też przedkładać
parlamentowi projekty nowych ustaw. Składała się z 45
członków powoływanych przez ministra pracy i opieki
społecznej, w tym z 15 przedstawicieli pracowników, 15
przedstawicieli pracodawców oraz 15 przedstawicieli po-
wołanych przez ministra spośród techników, lekarzy, eko-
nomistów i innych osób znających problematykę związaną
z szeroką rozumianą ochroną pracy. Rada Ochrony Pracy
obradowała i podejmowała swoje uchwały w grupach li-
czących co najmniej 15 członków (przy zachowaniu rów-
nej liczby przedstawicieli pracowników i pracodawców)
bądź też w pełnym składzie9. Posiedzeniom rady przewod-
niczył minister pracy i opieki społecznej, do jego kompe-
tencji należało też zwoływanie posiedzeń rady10. 

Początki polskiej inspekcji pracy

Inspekcja pracy miała zgodnie z założeniem egzekwo-
wać przepisy prawa, czuwać nad ich przestrzeganiem w re-
lacjach pracodawca – pracownik, a także stanowić swoisty
hamulec bezpieczeństwa w wypadkach ich celowego 
i świadomego łamania przez obie układające się strony11.

Początek funkcjonowania inspekcji pracy w II Rzeczy-
pospolitej wiąże się z przyjęciem i wejściem w życie 
3 stycznia 1919 roku dekretu tymczasowego o urządzeniu
i działalności inspekcji pracy12. Dokument powołujący
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Sytuacja społeczno-polityczna w pierwszych latach 
II Rzeczpospolitej była bardzo skomplikowana. Polska 
w momencie odzyskania niepodległości nie stanowiła jed-
nolitego organizmu państwowego, istniały jedynie luźne
więzy łączące poszczególne dzielnice kraju. Poważnym
problemem był brak wykształconej kadry urzędniczej, któ-
ra mogłaby odtworzyć administrację państwa i świadomie
nią pokierować. Okupanci pozostawili trudny do opanowa-
nia chaos, w społeczeństwie widoczne były liczne nieporo-
zumienia wynikające z dotychczasowych podziałów. Jed-
nocześnie jednak cały naród pragnął odbudować niepodle-
głe państwo. 

W warstwie pracującej, wśród robotników i postępowej
inteligencji , a także w niektórych grupach chłopskich, po-
jawiały się nowe prądy dotyczące wyzwolenia społeczne-
go, bardzo zróżnicowane pod względem radykalizmu czy
zorganizowania. Konieczne stało się dokonanie istotnych
przeobrażeń ustroju społeczno-politycznego. Jednym z
najważniejszych zadań, jakie postawiło sobie państwo,
było przyspieszenie procesu „zrastania się” dzielnic i wy-
równanie różnic między nimi. Celem prac legislacyjnych
była przebudowa prawodawstwa i usunięcie unormowań
państw zaborczych.

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

Fundamentalną rolę w rozwoju prawa pracy, w uzyski-
waniu przez klasę robotniczą zdobyczy na gruncie praw-
nym, ekonomicznym i socjalnym, a następnie w ich obro-
nie i realizacji, odegrało Ministerstwo Pracy i Opieki Spo-
łecznej oraz inspekcja pracy. Dla procesu wcielania w ży-
cie dążeń robotników, na przykład ośmiogodzinnego dnia
pracy, nie było obojętne to, jakie oblicze miał ów organ,
któremu oficjalnie powierzono sprawy ludzi pracujących.
Okoliczności, które towarzyszyły formowaniu się mini-
sterstwa i inspekcji pracy, wywarły korzystny wpływ na
personalny skład tych organów2. 

Genezy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej należy
szukać w początkach 1918 roku, kiedy to na mocy art. 29
dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycznia 1918 r. utwo-
rzono Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony Pracy.
Przydzielono mu sprawy dobroczynności publicznej, opie-
ki państwowej nad ofiarami wojny, sprawy stosunków ro-
botniczych, opieki nad emigracją robotniczą, inspekcji fa-
brycznej oraz przygotowanie prawodawstwa dotyczącego
ochrony pracy i ubezpieczeń społecznych. Na mocy dekre-
tu z dnia 4 kwietnia 1918 r. rozszerzono kompetencje mi-
nisterstwa poprzez przekazanie mu spraw publicznej służ-
by zdrowia, wydzielonych z zakresu działania Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych. Następnie zmieniono nazwę
na Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej
i Ochrony Pracy. Jednak dekretem Rady Regencyjnej z
dnia 30 października 1918 r. ponownie rozdzielono je na
dwa odrębne ministerstwa, przekazując, jak się wyraził
ustawodawca, „sprawy do odnośnych dziedzin należące”.
Tym sposobem przywrócono częściowo dawny zakres
działania Ministerstwu Ochrony Pracy, a ponadto utworzo-
no Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecz-
nej. Następnie w dekrecie nominacji gabinetu I.J. Pade-
rewskiego z dnia 16 stycznia 1919 r. wprowadzono tytuł
Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Zdrowia
Publicznego3. Wraz z odzyskaniem niepodległości mini-
sterstwo podjęło działalność najpierw w Kongresówce, na-
stępnie w Małopolsce (7 marca 1919 r.)4 oraz w byłej dziel-
nicy pruskiej (1 kwietnia 1922 r.)5. Statut ministerstwa zo-
stał ogłoszony dopiero w 1925 roku6. Przekształcenia te
oznaczały przede wszystkim wydzielenie spraw człowieka
i jego pracy z zakresu działania resortu przemysłu i handlu,
a tym samym organizacyjne uniezależnienie ich od bezpo-
średniego, hierarchicznego nacisku organów reprezentują-
cych interesy przedsiębiorców. Spowodowały też posta-
wienie problematyki pracy poza płaszczyzną filantropii, a
nawet troski o zdrowie publiczne w szerokim tego słowa
znaczeniu7. O tym, jak dalekowzroczne były to posunięcia,
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O początkach polskiej inspekcji pracy napisano już wiele, wciąż jednak brakuje opracowania,

w którym problematyka scalania inspekcji pracy w pierwszych latach niepodległości zostałaby
przedstawiona w sposób kompleksowy. Przeważają wspomnienia bądź rozważania o całym syste-
mie prawnym, w których początki inspekcji pracy stanowią jedynie fragment całego zagadnienia
i w żaden sposób nie wyczerpują tematu1. Niniejszy artykuł stara się wypełnić istniejącą lukę.
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czenie. Komitet Obywatelski, tworząc 11 sierpnia 1915 r.
(6 dni po opuszczeniu Warszawy przez władze carskie) ko-
misję organizującą Inspektorat Fabryczny21, dołączył do
niej przedstawicieli związków zawodowych oraz trzech
przedstawicieli Rady Delegatów Robotniczych. Obradują-
ca pod przewodnictwem prof. Ludwika Krzywickiego ko-
misja przygotowała pierwsze projekty nowych przepisów
o inspekcji pracy; projekty, które bardzo szeroko zakreśla-
ły zadania tej instytucji22. Późniejsze projekty, powstałe
już pod rządami Rady Regencyjnej, znacznie uszczupliły
zadania tego organu, co przyczyniło się do licznych bra-
ków w ostatecznym unormowaniu23. 

Jeszcze większe znaczenie miał sam fakt istnienia i funk-
cjonowania coraz szerzej rozbudowywanych organów in-
spekcyjnych. W Warszawie był to najpierw Inspektorat
Pracy przy Komitecie Obywatelskim. Występował jako je-
den z urzędów miejskich; z Sekcją Ochrony Pracy, będącą
organem Rady Stanu, był związany tylko przez osobę swe-
go kierownika24. Po zajęciu Warszawy przez wojska nie-
mieckie działalność Komitetu Obywatelskiego i organizo-
wanie inspektoratu było tym bardziej możliwe, że Niemcy
pozwolili na odbudowanie samorządu gmin oraz przyzwo-
lili na otwarcie uniwersytetu i politechniki, chcąc w ten
sposób pozyskać w celach politycznych polskich obywate-
li. Warszawski Inspektorat Fabryczny składał się najpierw
z trzech, potem z sześciu inspektorów (był wśród nich m.in.
Franciszek Sokal). Pomimo rozwiązania 9 maja 1916 r.
przez niemieckie władze okupacyjne Komitetu Obywatel-
skiego warszawska inspekcja fabryczna, aż do czasu odzy-
skania niepodległości, funkcjonowała jako jeden z urzę-
dów miejskich. Nie miała ani swobody działania, ani odpo-
wiedniej podstawy prawnej do pełnienia działalności in-
spekcyjnej, większość fabryk pracowała bowiem na po-
trzeby armii niemieckiej, gdzie inspekcja nie miała dostę-
pu, inne zaś zakłady zamierały. W związku z tym warszaw-
ski inspektorat był najczęściej mediatorem w coraz licz-
niejszych zatargach między załogami a pracodawcami25.
Zadanie to przerastało niekiedy możliwości i kompetencje
powołanego organu, a rezultaty były nikłe. Wszelkie usiło-
wania polepszenia bytu robotników, pomimo ściśle ekono-
micznego charakteru żądań, uważane były za rewolucyjne
wystąpienia i jako takie tłumione w sposób bezwzględny.
Inspektorzy niejednokrotnie byli poddawani presji, gdy
chcieli bezstronnie rozpatrywać przyczyny powstałych za-
targów. Jako przykład może służyć zalecenie prezydium
policji niemieckiej „jak najostrzejszego postępowania w
razie powtórzenia się podobnych wypadków”, gdy robot-

nicy miejscy wskutek interwencji inspektorów otrzymali 
w 1918 r. żądaną gratyfikację miesięczną26.

W pierwszej połowie 1918 r. Franciszek Sokal stanął na
czele Sekcji Ochrony Pracy w utworzonym Ministerstwie
Pracy i Opieki Społecznej. Jako jedno z głównych i najpil-
niejszych zadań postawił sobie zorganizowanie polskiej in-
spekcji pracy na wzór podobnych instytucji w krajach za-
chodniej Europy. Dynamicznie budowano zręby polskiej
inspekcji. Nie zostały wydane żadne instrukcje, określają-
ce zakres jej działania i stosunek do innych urzędów pań-
stwowych, nie było też poza ustawodawstwem rosyjskim
przepisów ustalających kompetencje, uprawnienia i obo-
wiązki inspektorów pracy. Jej tworzenie miało charakter
spontaniczny; wykorzystywano niewielkie doświadczenie
i skąpy aparat urzędniczy27. W trzecim miesiącu funkcjo-
nowania polskiej inspekcji pracy został ogłoszony i wszedł
w życie dekret o tymczasowym jej urzędowaniu i działal-
ności28. W Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej poja-
wiły się dwa kierunki działań; niestety nie pozostały żadne
ślady tego w wydawnictwach i publikacjach tego resortu.
Zaczęła się wyłaniać koncepcja utworzenia oddzielnej in-
spekcji rolnej. W 1919 r. powstał tak zwany aparat delega-
tów rolnych. Był to okres rodzących się ekspozytur rad de-
legatów robotniczych, w wielu majątkach rządziły komite-
ty folwarczne, wysuwano fantastyczne żądania socjalne.
W niemal każdym powiecie zawierano oddzielne umowy.
Do ich przeprowadzenia konieczny był sztab delegatów,
których liczba sięgała niekiedy 15 osób, mających samo-
dzielne uprawnienia w wielu zagadnieniach rolnych. 
W związku z wejściem w życie pierwszych ustaw z zakre-
su prawa materialnego pożyteczne wydawało się utworze-
nie sztabu delegatów rolnych. Jednocześnie lansowano
koncepcję dwutorowości prac powstającego organu, to jest
inspekcji rolnej i przemysłowej. Wkrótce projekt ten został
zarzucony, a za jedynie słuszną uznano koncepcję jednoli-
tej inspekcji pracy, obejmującej wszystkie działy gospo-
darki i pracy najemnej, niezależnie od prawa własności.
Nieco inaczej wyglądały prace w Ministerstwie Byłej
Dzielnicy Pruskiej, które wbrew regułom realizowało wła-
sne koncepcje dostosowane do potrzeb terenu i niejedno-
krotnie nie pokrywały się one z linią wytyczoną przez War-
szawę29. Znalazły swój finał w normach prawnych dzielni-
cy zachodniej i były asygnowane przez ówczesne rady
obywatelskie Poznania30. Odzwierciedleniem tego stanu
rzeczy było rozporządzenie Naczelnej Rady Ludowej z 15
czerwca 1919 roku31, a na pozostałym obszarze kraju –
ustawy z dnia 28 marca i z 1 sierpnia 1919 roku o załatwia-
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nowy organ w administracji państwowej podpisali: Na-
czelnik Józef Piłsudski, premier Jędrzej Moraczewski oraz
minister pracy i opieki społecznej Bronisław Ziemięcki.
Tego samego dnia weszły w życie również przepisy tym-
czasowe o wynagrodzeniu urzędników inspekcji pracy13,
które w sposób ogólny regulowały kwestie wynagrodzeń i
należności pieniężnych związanych z podróżami służbo-
wymi, sprawy dotyczące rotacji zawodowej oraz emerytur
i odszkodowań powypadkowych urzędników państwo-
wych. Zakres obowiązywania dekretu początkowo ograni-
czył się do terenu byłego zaboru rosyjskiego, tak zwanej
Kongresówki wraz z obwodem białostockim. 4 września
1922 r. inspekcja pracy znalazła swoje prawne oparcie na
terenie ziemi wileńskiej14, po uregulowaniu kwestii gra-
nicznych 4 listopada 1922 r. objęła tereny kresów wschod-
nich15, 2 marca 1920 r. – zabór austriacki16, zaś 15 czerwca
1919 r. – ziemie zachodnie17. Specjalnym rozporządze-
niem Naczelnej Rady Ludowej ustanowiono ten organ dla
rolnictwa, a 16 października 1922 r. decyzją Rady Mini-
strów objęto nim teren całej byłej dzielnicy pruskiej18. Pro-

ces scalania inspekcji pracy w Polsce zakończony został 16
października 1928 r., kiedy to instytucja pojawiła się na
Śląsku. Ustawa w przedmiocie wprowadzenia na obszar
województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta
Rzeczpospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy,

odwołując się do zapisów wcześniejszych, dość precyzyj-
nie określała tryb wejścia ustawy w życie: „Art. 1. Na pod-
stawie ustawy z dnia 8 marca 1921 r. (Dz.U. RP Nr 26, poz.
146), Sejm Śląski wyraża zgodę na rozszerzenie mocy
obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej
z dnia 14 lipca 1927 r. (Dz.U. RP Nr 67, poz. 590) o inspek-
cji pracy na obszar Województwa Śląskiego”, oraz „Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw Śląskich zgodnie z postanowieniem
art. 39 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
14 lipca 1927 r.”19.

Powyższe rozporządzenie prezydenta było kolejnym (po
dekrecie naczelnika państwa) aktem prawnym komplekso-
wo regulującym zakres przedmiotowy, kompetencje i or-
ganizację inspekcji pracy. Proces jej organizacji w Polsce
trwał w sumie blisko 10 lat. Wzorcem przy powoływaniu
tej i wielu innych instytucji administracji publicznej było
ustawodawstwo państw zaborczych. Na przykład organem
nadzorującym przestrzeganie prawa przy wykonywaniu
pracy najemnej była Inspekcja Przemysłowa, powołana

przez austriackie władze okupacyjne w Kielcach i w Lubli-
nie w latach 1916-1918. Stanowiła ona namiastkę później-
szej inspekcji pracy. Podobnie było w Warszawie, gdzie 
z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego utworzono Inspek-
cję Fabryczną20. Ta ostatnia miała zresztą szczególne zna-
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dań. Zupełnie nowe podstawy funkcjonowania ubezpie-
czeń trzeba było stworzyć na terenie byłego zaboru rosyj-
skiego, gdzie nie było tego typu instytucji. Organizacja kas
chorych została przez ten fakt rozciągnięta na lata 1920-
1927; pierwsze kasy zostały uruchomione w centrach prze-
mysłowych, tj. w Warszawie, Sosnowcu i Łodzi38. 

Konstytucja zawierała również postanowienia dotyczące
powołania sądownictwa administracyjnego do orzekania o
legalności aktów administracyjnych. Sądownictwo takie
znane było w zaborze pruskim i austriackim, natomiast nie
było go w zaborze rosyjskim. Ten fakt spowodował, iż 
w byłym zaborze pruskim została zachowana dotychczaso-
wa struktura sądownictwa administracyjnego z sądami po-
wiatowymi jako sądami pierwszej instancji i sądami woje-
wódzkimi orzekającymi w drugiej instancji. Sądem trze-
ciej instancji na ziemiach byłego zaboru pruskiego był
nowo powstały Najwyższy Trybunał Administracyjny, któ-
ry był jednocześnie na pozostałym obszarze państwa jedy-
nym sądem administracyjnym. Najwyższy Trybunał Ad-
ministracyjny orzekał w sposób ostateczny o legalności
orzeczeń i zarządzeń administracyjnych wydanych 

w ostatniej instancji przez urzędy szczebla ministerialne-
go39. Budowę sądów niższego szczebla na ziemiach byłe-
go zaboru austriackiego i rosyjskiego, ze względów finan-
sowych i braku odpowiedniej kadry, odłożono na później.
Najwyższy Trybunał Administracyjny (NTA) powołany

został na mocy ustawy z 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym
Trybunale Administracyjnym. Wzorowany był na rozwią-
zaniach austriackich, zawartych w ustawie o wiedeńskim
Trybunale Administracyjnym40. 

Pragnąc w pełni przybliżyć miejsce inspekcji pracy
w strukturze administracji państwowej, nie można pominąć
uregulowań międzynarodowych, które miały niewątpliwy
wpływ na powołanie i rozwój tej instytucji. W art. 427 trak-
tatu pokoju, podpisanego w Wersalu w 1919 r.41, nałożono
na każde państwo obowiązek zorganizowania służb inspek-
cji pracy, w składzie której miały się znaleźć również kobie-
ty i której głównym zadaniem miała być kontrola nad ści-
słym przestrzeganiem praw dotyczących opieki nad pracow-
nikami. Uszczegółowieniem idei zawartych w traktacie wer-
salskim, a dotyczących ludzi pracy, zajęła się Międzynaro-
dowa Organizacja Pracy, powołana na podstawie części XIII
traktatu wersalskiego. Polacy od samego początku brali bar-
dzo aktywny udział w jej pracach, nierzadko wytyczając kie-
runki pracy, postanowień i zaleceń42. Podstawowym zada-
niem tej organizacji było stworzenie jednolitych praw pra-
cowniczych, obowiązujących we wszystkich krajach, bo-

wiem „nieuwzględnienie przez któryś z narodów tych wa-
runków stanowi przeszkodę dla wysiłków innych narodów,
pragnących polepszenia losu własnych robotników”43.
Przygotowanie międzynarodowego ustawodawstwa wyma-
gało dokładnej znajomości stosunków społecznych i gospo-
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niu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pra-
cownikami rolnymi32. Ostatecznie jednak podjęto decyzję
o budowie jednolitej inspekcji pracy, wspólnej dla wszyst-
kich dzielnic wbrew istniejącym różnicom i rodzącemu  się
separatyzmowi.

W tym miejscu trzeba zauważyć, iż ostateczne ukształto-
wanie centralnego i terenowego aparatu państwowego łą-
czyło się ściśle z wejściem w życie nowej konstytucji, zwa-
nej marcową33. Wzorowana ona była na monteskiuszow-
skim systemie podziału władzy. Stanowiła, iż organem
ustawodawczym jest Sejm oraz ze znacznie mniejszymi
kompetencjami Senat, organami władzy wykonawczej –
prezydent wraz z rządem, a sądowniczej – niezawisłe sądy.
Sejm i Senat zajmowały pozycję szczególną, nadrzędną
nad innymi organami. Kompetencje prezydenta zostały
określone wprost w art. 44-50 Konstytucji. Organem wy-
konawczym był rząd, który ponosił odpowiedzialność par-
lamentarną i konstytucyjną zarazem. Konstytucja w spo-
sób ogólny sprecyzowała zasady organizacji aparatu admi-
nistracyjnego państwa. W art. 43 ustalono, iż prezydent
sprawuje władzę za pośrednictwem odpowiedzialnych
przed Sejmem ministrów i podległych im urzędników;
każdy urzędnik musi podlegać ministrowi, który za jego
działalność odpowiada przed Sejmem (art. 45). W tym za-
kresie Konstytucja marcowa zawierała zasadę centraliza-
cji. Z kolei w art. 66 precyzowała inną zasadę dotyczącą
funkcjonowania organów administracji, tj. zasadę dekon-
centracji – możliwość rozstrzygania poszczególnych
spraw przez organy terenowe, działające w ramach swych
kompetencji, pod nadzorem właściwej władzy central-
nej34. W akcie tej rangi co Konstytucja nie mogło być
oczywiście mowy o szczegółowych regulacjach dotyczą-
cych poszczególnych ministerstw czy funkcjonujących w
ich strukturze urzędów, w tym inspekcji pracy. Warte pod-
kreślenia jest natomiast uregulowanie zawarte w art. 102
Konstytucji, w którym postanowiono: „Praca, jako główna
podstawa bogactwa Rzeczypospolitej, pozostawać ma pod
szczególną ochroną Państwa. Każdy obywatel ma prawo
do opieki Państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy,
choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do
ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”.
Realizacja wskazanych obowiązków państwa wobec oby-
wateli znalazła swoje odzwierciedlenie m.in. w powołaniu
do życia inspekcji pracy jako instytucji sprawującej nadzór
nad wykonywaniem pracy najemnej, tzn. takiej, którą pra-
cownicy umysłowi lub fizyczni realizują za wynagrodze-
niem na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospo-

darczą. Działalność prawotwórcza państwa w zakresie
ochrony pracy nie mogła i nie ograniczyła się jednak tylko
do powołania instytucji nadzoru. Musiała obejmować bo-
wiem te dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w któ-
rych człowiek, często wbrew swojej woli, pozostawał poza
nawiasem pracy najemnej. Realizacja obowiązków socjal-
nych państwa wobec obywateli następowała poprzez stwo-
rzenie szeregu instytucji. Już w końcu 1918 r. powołano do
życia Państwowy Urząd do Spraw Jeńców, przekształcony
następnie w Państwowy Urząd do Spraw Powrotu Jeńców,
Uchodźców i Robotników35. Do jego głównych obowiąz-
ków należało sprowadzanie do miejsca zamieszkania jeń-
ców, uchodźców i robotników Polaków, przeprowadzanie
przez ziemie polskie do właściwych punktów granicznych
jeńców, uchodźców i robotników obcych narodowości
oraz opieka sanitarno-żywnościowa nad tymi osobami.
Kwestie związane z rejestracją zgłoszeń osób poszukują-
cych pracy, szczególnie tych powracających z innych
państw, oraz realizację robót publicznych w fabrykach 
i warsztatach powierzono państwowym urzędom pośred-
nictwa pracy i opieki nad wychodźcami36. 

Państwo nie mogło jednak ograniczać się tylko do po-
szukiwania pracy wewnątrz kraju. Wobec niewyobrażal-
nych zniszczeń zakładów produkcyjnych realizacja zatrud-
nienia dla osób poszukujących pracy okazywała się wręcz
niemożliwa, dlatego starano się zapewnić pracę i ochronę
prawną osobom, które szukały pracy poza granicami odro-
dzonej ojczyzny. Już we wrześniu 1919 r. rząd polski za-
warł konwencję migracyjną z Francją. Unormowała ona na
zasadzie wzajemności uprawnienia i płace robotników pol-
skich we Francji, szczególny nacisk położono przy tym na
zbiorowe kontraktowanie pracy za pośrednictwem właśnie
państwowych urzędów pośrednictwa pracy w celu wyeli-
minowania niesolidnych agentów prywatnych. W tym
miejscu warto zaznaczyć, iż wszelkie sprawy migracji po-
wierzone zostały od kwietnia 1920 r. Urzędowi Emigracyj-
nemu przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej37.
Uzupełnieniem zakresu działania wskazanych urzędów
były tworzone od zarania niepodległości instytucje ubez-
pieczeń społecznych, choć różne w różnych dzielnicach
kraju w zależności od ich rozwoju pod rządami państw za-
borczych. I tak, w byłych dzielnicach pruskiej i austriackiej
dostosowano istniejące już instytucje do nowych przepi-
sów. Zamiast kilkuset drobnych kas różnego typu powstało
kilkadziesiąt kas o jednolitej organizacji terytorialnej, co
zdecydowanie przyczyniło się do poprawy efektywności
ich działania i do realizacji nałożonych przez ustawę za-
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dzenie wykonawcze regulujące organizację administracji
drugiej instancji. Zgodnie z jego przepisami sprawy doty-
czące ochrony pracy zostały włączone do zakresu działania
wojewodów51. Na reakcję środowiska inspektorów pracy
nie trzeba było długo czekać. W styczniu 1921 r. odbył się
zjazd inspektorów pracy, podczas którego wszyscy inspek-
torzy na znak protestu przeciwko pozbawieniu inspekcji pra-
cy samodzielności złożyli podania o dymisję52. Wpłynęło to
na zmianę stanowiska rządu; nastąpiło to w formie trzech
rozporządzeń w marcu 1921 roku53. Niezależność inspekcji
pracy w ramach aparatu państwowego została obroniona.

Artykuł 1 dekretu w sposób szeroki, ale dość chaotyczny
ujął kompetencje inspekcji: „Inspekcja pracy nadzoruje na-
leżyte stosowanie przepisów prawa o ochronie pracy we
wszystkich dziedzinach pracy najemnej, zapewniając pra-
cownikom korzyści, przyznane im przez obowiązujące so-
cjalno-polityczne prawodawstwo”. Dla realizacji tych za-
dań nie wyposażono jednak inspektorów pracy w możli-
wość wydawania nakazów54. Oprócz podstawowych kom-
petencji wymienionych w art. 1 dekretu inspektorom pracy
powierzono zadanie, które było przedmiotem dyskusji w
ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego. W punk-
cie 5 art. 11 dekretu znalazło się mianowicie sformułowa-
nie przewidujące, że inspektorzy pracy „przedsiębiorą
środki dla zapobiegania zatargom pomiędzy przedsiębior-
cami a robotnikami, badając na miejscu wynikłe niezado-
wolenia i dążąc do polubownego załatwienia sporów”.
Przepis ten nakładał na inspektorów pracy obowiązek po-
dejmowania działań pojednawczych w sporach między
stronami wynikającymi z pracy najemnej. Łączyło się to 
w naturalny sposób z nadzorem inspekcji pracy nad warun-
kami pracy, a więc i nad stosunkami panującymi w zakła-
dach pracy55. Zasadniczą czynnością inspektora pracy jest
jego działalność wizytacyjna, zmierzająca do ochrony
zdrowia i życia pracowników. Praca pierwszych polskich
inspektorów była jednak zupełnie inna. Akcja wizytacyjna
mogła być prowadzona tylko dorywczo, z uwagi na ko-
nieczność rozstrzygania dużej ilości sporów zbiorowych 
i indywidualnych, jakie wówczas miały miejsce56.

Skład personalny inspekcji pracy, licząc wyłącznie siły wi-
zytacyjne (inspektorów i podinspektorów), był następujący:
w styczniu 1919 roku – 26, w 1920 r. – 75, w 1921 r. – 70, 
w 1922 r. – 92, w 1923 r. – 92, w 1924 r. – 99, w 1925 r. – 105,
w 1926 r. – 107, w 1927 r. – 103, w 1928 r. – 111. Warto też
poruszyć kwestię udziału kobiet w inspekcji pracy jako sił wi-
zytacyjnych. W liczbie 22 kandydatów, którzy pierwsi zdali
egzamin w końcu 1918 r., było 7 kobiet, w tym 2 lekarki57.

Wśród pierwszych inspektorów i  podinspektorów było
3 lekarzy, następnie liczba ta wzrosła do 6 osób. Lekarze ci
działali w charakterze podinspektorów pracy. Ich praca po-
czątkowo polegała na badaniu poszkodowanych wskutek
nieszczęśliwych wypadków i określaniu stopnia utraty
zdolności do pracy. Od 1 lipca 1924 roku czynność ta prze-
kazana została Zakładowi Ubezpieczenia od Wypadków.
Ponadto lekarze przeprowadzali badania młodocianych
oraz częściowo dokonywali wizytacji zakładów przemy-
słowych. Ostateczne uregulowanie kwestii czynności oraz
podziału pracy między lekarzy i inspektorów zostało za-
warte w 1928 roku58.

Jakikolwiek byłby stosunek do pracy pierwszego zastę-
pu polskich inspektorów, warto podkreślić wysoki poziom
ideowy ich pracy. W najcięższych chwilach pracowali
ofiarnie, realizując trudne i niewdzięczne zadania. Na swo-
ich barkach przenieśli ciężar największych tarć społecz-
nych w początkach niepodległego państwa polskiego. Po-
zostawieni sami sobie w sytuacjach, które nie mieściły się
w ramach istniejących przepisów prawnych, umieli prawie
zawsze znaleźć wspólną linię postępowania. Pierwsi in-
spektorzy pracy postępowali w przeważającej większości
przypadków jednolicie, wykazując niezwykłe wyrobienie
społeczne. W ówczesnych warunkach podstawą ich dzia-
łalności była nie tyle znajomość przepisów prawa, które
dopiero tworzono, nie tyle kwalifikacje techniczne, co  po-
czucie wielkiej służby społecznej, której się podjęli59. 

Dekret z dnia 3 stycznia 1919 roku zatytułowany przez
samego ustawodawcę jako tymczasowy przetrwał 8 lat.
Część jego postanowień weszła w skład pierwszej regulacji
o zasięgu ogólnopolskim60. Prace nad powstaniem nowej
ustawy prowadzone były w latach 1922-1927. Ten długi
okres wynikał nie z winy urzędników pracujących nad usta-
wą, ale głównie ze swego rodzaju zawirowań po stronie
ustawodawcy. Projekt ustawy był kilkakrotnie rozpatrywa-
ny przez Radę Ministrów, przesyłany do Sejmu, który trzy
razy nad nim obradował, by w konsekwencji odesłać z po-
wrotem do poprawek. Za każdym razem przedstawiano
nowe zagadnienia, nowe wątpliwości, uniemożliwiające
podjęcie ostatecznej decyzji. Zwłaszcza w parlamencie
ścierały się różne poglądy, a każda ze stron próbowała prze-
forsować własną wizję inspekcji pracy61. W konsekwencji
propozycje rządowe wychodziły z Sejmu tak poprawione,
iż niemożliwe było wcielenie ich w życie. Przełomowym
momentem okazało się udzielenie prezydentowi pełnomoc-
nictw w dziedzinie ustawodawczej62. Ogromne zasługi dla
ostatecznego opracowania ustawy odegrała Rada Ochrony
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darczych w wielu krajach, tak aby ich realizacja w praktyce
przez poszczególnych członków nie napotykała zbyt poważ-
nych trudności. Takie ogromne i trudne zadanie powierzono
do realizacji trzem organom Międzynarodowej Organizacji
Pracy, tj. Międzynarodowej Konferencji Pracy, Międzynaro-
dowemu Biuru Pracy oraz Radzie Administracyjnej. Pierw-
szy z wymienionych organów, skupiający przedstawicieli
wszystkich państw, pełnił rolę ustawodawczą w dziedzinie
zagadnień pracy. Międzynarodowe Biuro Pracy było swo-
istym organem wykonawczym, a Rada Administracyjna kie-
rowała pracami Biura oraz czuwała nad wykonaniem posta-
nowień Konferencji. W latach 1919-1927 odbyło się łącznie
dziesięć sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Uchwa-
lono na nich szereg konwencji i zaleceń, które stawały się
następnie wyznacznikiem dla prawodawstwa poszczegól-
nych krajów44. Warto podkreślić, iż już w grudniu 1923 r.
odpowiednie ustawy sejmowe zaleciły prezydentowi ratyfi-
kację 13 konwencji. Ten fakt nie spowodował większych
trudności, ponieważ znaczna część zobowiązań w nich za-
wartych znalazła odzwierciedlenie w już obowiązujących
ustawach bądź też była przedmiotem projektów ustaw sej-
mowych. Ratyfikowane konwencje dotyczyły również za-
gadnień będących pod jurysdykcją inspekcji pracy, a miano-

wicie: o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy, w
sprawie pracy młodocianych w przemyśle, o najniższym
wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, w spra-
wie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, 

w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, o odpo-
czynku cotygodniowym w zakładach przemysłowych, 
o najniższym wieku dopuszczania młodocianych do pracy 
w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach45.
Warto zwrócić uwagę na zakres przedmiotowy powyższego
wyliczenia, wskazujący na to, iż w wielu dziedzinach pol-
skie ustawodawstwo wyprzedziło analogiczne unormowa-
nia w innych krajach kapitalistycznych. Niestety bardzo czę-
sto stan postulowany w przepisach był rażąco odmienny od
rzeczywistości46.

Dekret o inspekcji pracy

Powszechność i wynikająca z niej jednolitość organiza-
cyjna, niezależność od organów administracyjnych i ochro-
na interesów pracownika były wiodącymi zasadami działal-
ności inspekcji pracy. Zasadę powszechności inspekcji pra-
cy realizował wyraźnie sam dekret tymczasowy o urządze-
niu i działalności inspekcji pracy47. W odróżnieniu od prze-
pisów państw zaborczych dekret nie ograniczał właściwości
rzeczowej inspekcji pracy z uwagi na wielkość zakładu pra-
cy lub gałąź pracy. Niezależność inspekcji pracy od organów
administracji ogólnej nie została wyrażona w dekrecie

wprost. Zgodnie z art. 2 dekretu
inspekcja pozostaje pod zarządem
Ministerstwa Pracy i Opieki Spo-
łecznej. Można stąd wnioskować,
że  inspekcja stanowiła organizm
mający pewien zakres samodziel-
ności nawet w obrębie tego mini-
sterstwa. Interpretację tę wspierał
przepis, który zwierzchni nadzór
nad działalnością inspektorów
pracy powierzał głównemu in-
spektorowi pracy48. Takie usytu-
owanie inspekcji pracy w struk-
turze administracyjnej państwa
stało się przyczyną wielu sporów
i spowodowało opóźnienie w
opublikowaniu dekretu. Dla in-
spektorów pracy niezależność od
organów administracyjnych miała
znaczenie zasadnicze, brak nieza-

leżności podważał bowiem ich zdaniem sens istnienia samej
inspekcji pracy49. Jednak wyraźne unormowanie stosunku
inspekcji do organów administracji ogólnej nie znalazło się
w dekrecie50. Pod koniec 1919 roku ukazało się rozporzą-
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„nie byłaby legalną emanacją komunizmu”. To twierdzenie przeciwni-
ków inspekcji cytuje i dokładną analizę projektów podaje P. Podgórski,
Początki inspekcji pracy w Polsce, cz. I, „Inspektor Pracy” 1932, nr 1,
s. 4 i nast.

24 Stanowisko kierownicze pełnił Franciszek Sokal – organizator in-
spekcji pracy, który rozpoczął swą działalność w listopadzie 1915 r. jako
inspektor fabryczny IV okręgu m. Warszawy. Od 1 grudnia 1916 r. był
kierownikiem Wydziału ds. Przemysłu i Ochrony Pracy w magistracie
warszawskim oraz głównym inspektorem fabrycznym. W styczniu
1918 r. gdy powstało Ministerstwo Opieki Społecznej i Ochrony, Sokal
został szefem Sekcji Ochrony Pracy i głównym inspektorem pracy.
Funkcję tę pełnił do 1920 r. Za jego sprawą tytuł inspektora fabryczne-
go został zastąpiony tytułem inspektora pracy. Z chwilą wyboru Polski
do Rady Administracyjnej MOP w Genewie Sokal został mianowany
delegatem Polski do tejże; był nim aż do śmierci w 1932 r. W 1924 r.
został ministrem pracy i opieki społecznej. Nadzorował inspekcję pra-
cy i dalej prowadził scalanie inspekcyjnych struktur. Obszerny artykuł
o F. Sokalu, autorstwa E. Zająca, ukazał się w czasopiśmie „ATEST”
2001, nr 4, s. 47.

25 E. Kołodziejczyk, op. cit., s. 49.
26 H. Krahelska, M. Kirstowa, S. Wolski, op. cit., s. 38.
27 Ibidem, s. 39.
28 Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r. Nr 5, poz. 90.
29 Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej powołano na mocy ustawy 

z 17 sierpnia 1919 roku i istniało do listopada 1922 roku; zob. A. Gulczyń-
ski, Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Poznań 1995; 
A. Czubiński, Poznań w latach 1918-1939, Poznań 2004.

30 M. Klott, op. cit., s. 13 i 14.
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Pracy, w której składzie zasiadało wielu wybitnych przed-
stawicieli, jak np. prof. Krzywicki, prof. Wróblewski, prof.
Brzeski. Ich opinie, oparte na głębokiej wiedzy i doświad-
czeniu, ukształtowały prawo o inspekcji pracy. Zostało ono
przez tę radę opracowane i wydane jako rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej63. Z dniem jego wej-
ścia w życie inspekcja pracy wstąpiła w okres zintensyfiko-
wania działań nadzorczo-kontrolnych, które skierowane
były głównie na poprawę technicznego bezpieczeństwa
pracy w przedsiębiorstwach w oparciu o przepisy prawa
materialnego, egzekwowanie norm czasu pracy oraz norm
ochronnych dotyczących pracy kobiet i młodocianych, za-
pewnienie równouprawnienia w realizacji prawa w stosun-
ku do wszystkich kategorii pracowników najemnych. Zde-
cydowany wzrost czynności kontrolnych realizowanych
przez inspektorów oraz stosowanych środków prawnych
wystąpił nie tylko wskutek zmienionych uregulowań praw-
nych, lecz także dzięki polepszeniu stosunków gospodar-
czych i ekonomicznych w podległych przedsiębiorstwach.
Ten fakt pozwalał egzekwować realizację obowiązujących
przepisów ochronnych64. 

W 1928 roku zrealizowano jeszcze jeden bardzo ważny
postulat środowiska inspektorskiego, mający generalny
wpływ na efektywność działania urzędu. W dniu 25 czerw-
ca 1928 roku weszło w życie rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej o sądach pracy65. Rozporządzenie to 
w sposób istotny zmieniło właściwość terytorialną przepi-
sów o sądach przemysłowych, obowiązujących na terenie
byłego zaboru austriackiego, poprzez rozszerzenie jego
obowiązywania z trzech do trzynastu województw. Ponad-
to poddano właściwości sądów pracy sprawy z zakresu
ustawodawstwa ochronnego, a więc np. dotyczące czasu
pracy, urlopów, pracy kobiet i młodocianych, umów o pra-
cę, warunków bezpieczeństwa pracy w stosunku do
wszystkich pracowników najemnych (wyjątek stanowili
pracownicy rolni). Wejście w życie rozporządzenia spowo-
dowało istotne odciążenie inspektorów pracy od czynności
pojednawczo-rozjemczych, które tak głęboko dały się we
znaki kadrze urzędników w  okresie chaosu gospodarczego
i społecznego w pierwszych latach niepodległości66. 

W celu ochrony i poszanowania prawa w procesie pracy
powołano organ, który ma te szczytne zadania realizować.
Takie są najistotniejsze założenia, które ma przestrzegać
inspekcja pracy w naszym kraju, jak również w każdym in-
nym państwie na świecie.   

nadinspektor Tomasz Kozłowski
OIP Poznań, Oddział Ostrów Wielkopolski

Przypisy
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wniosek Politechniki, przesłany Stowarzyszeniu Dozoru
Kotłów, po zbadaniu został sformułowany jak następuje:
„Materjał blachy badanej całkowicie nie odpowiada wy-
maganiom dla blach tego typu”.

Rewizje i próby parników na terenie b. zaboru rosyjskie-
go odbywają się w myśl przepisów o środkach bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach przemysłowych, zatwierdzonych
dnia 31 marca 1913 roku przez ros. Ministra Przemysłu 
i Handlu. W myśl tych przepisów przeprowadzane są per-
jodyczne rewizje wewnętrzne i próby wodne przez admini-

strację gorzelni, wyniki zapisywane do specjalnej księgi
sznurowej i podpisywane przez osoby odpowiedzialne za
ruch w gorzelni i przez świadków.

W omawianym wypadku próba wodna i oględziny we-
wnętrzne parnika podobno były dokonane przez kierowni-
ka gorzelni przed jej uruchomieniem.

Przestarzałych urządzeń pracuje po gorzelniach więcej.
Sprawozdanie z kampanji gorzelniczej 1927/28, Chrząsz-
cza, Joszta i Moroza stwierdza: „duże zużycie maszyn 
i aparatów”. I pod innemi względami przemysł ten nasuwa
sprawozdawcom krytyczne uwagi; wniosek ich brzmi:
„Okazuje się, że nasz największy przemysł rolniczy jest
urządzony czysto fantastycznie, a w wielu wypadkach
szkodliwie dla przedsiębiorstwa i że wymaga rychłej re-
konstrukcji”.

Od 1928 r., poprzez lata kryzysowe, zapewne niewiele 
w urządzeniach gorzelni się zmieniło. Pożądanem jest, aby
ta rekonstrukcja, o ile będzie przeprowadzona, mogła w
dziale technicznym, a specjalnie – bezpieczeństwa pracy
przy parnikach, oprzeć się już na nowych przepisach.

Podstawą dla nowych przepisów jest ustawa z dnia 24
marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem
(Dz.U. Nr. 28/1933 poz. 234). Art. 1-y stanowi, że przepisy
wydane w myśl ustawy, obejmują i „zbiorniki, zawierające
parę wodną, płyny, powietrze lub gazy niewybuchowe o ci-
śnieniu przewyższającem 3 atmosfery robocze”. Art. 2-gi
określa kto wydaje przepisy: „Przepisy o budowie i stanie
technicznym zbiorników, wymienionych w art. 1-ym ust. 1,
wydaje Minister Przemysłu i Handlu, zaś przepisy o usta-

wianiu, używaniu i obsłudze tychże
zbiorników wydają: Minister Przemy-
słu i Handlu w porozumieniu z Mini-
strem Opieki Społecznej oraz Mini-
strem Spraw Wewnętrznych, po zasię-
gnięciu opinji izb przemysłowo-han-
dlowych”.

Ukazanie się przepisów, obejmują-
cych parniki gorzelnicze (jako pracu-
jące pod ciśnieniem wyżej 3 atm.),
wydaje się wskazanem. 

(A.E.)
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Z archiwum „Inspektora Pracy”

Wybuch 
parnika w gorzelni rolniczej

Podczas kampanji 1934/35 r. w jednej z gorzelni rol-
niczych nastąpił wybuch parnika. Wybuch spowodował
śmierć dwóch robotników i ciężkie poranienie dalszych
3-ch, przyczyniając pozatem duże straty materjalne.

Parnik był typu cylindryczno-stożkowego, o średnicy
około 1300 mm, o wysokim cylindrze – ok. 2300 mm i o
krótkim stożku – ok. 1000 mm wysokości, grubości blachy
ok. 5 mm. Aparat był wsparty na żelaznych belkach za po-
mocą 4-ech żelaznych łap, przymocowanych bezpośrednio
do płaszcza. Parnik pracował pod ciśnieniem 3 do 4 atmos-
fer, przyczem nie jest wykluczone, że ciśnienie to mogło
wzrosnąć do 6 atm., to jest do ciśnienia zasilającego kotła,
gdyż między kotłem a parnikiem nie było zaworu redukcyj-
nego, któryby samoczynnie utrzymywał w doprowadzają-
cych rurach ciśnienie niższe od ciśnienia kotła. Parnik nie
posiadał również klapy bezpieczeństwa. Nadmierne ciśnie-
nie rozerwało dolną stożkową część parnika – w 2 miej-
scach po obwodzie i raz na poprzek.  Cała górna cylindrycz-
na część parnika, po oderwaniu się od mocujących łap-ra-
mion, została wyrzucona z gorzelni na odległość kilkudzie-
sięciu metrów i runęła na sąsiedni parterowy budynek,
przebijając jego dach i rozwalając grubą ścianę; dwie
mniejsze części parnika wyleciały w innych kierunkach.
Ściany zewnętrzne i dach sali aparatowej, w której znajdo-
wał się parnik, zostały rozwalone; gruz z murów i części da-
chu porozrzucane na odległość do 30 metr.; większość apa-
ratów i maszyn sali – zniszczona lub uszkodzona, transmi-
sje i rurociągi połamane i poskręcane, pasy porwane.

Rezultaty badań

Typ rozerwanego parnika należy do przestarzałych, gdyż
obecnie używane są parniki o kształcie całkowicie stożko-
wym, lub stożka z krótkim cylindrem. Parnik, który uległ
zniszczeniu, pracował przypuszczalnie powyżej 30 lat.

Według Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie,
którego uprzejmości zawdzięczamy podawane szczegóły
(obok sprawozdania okręgowego inspektora pracy), parnik

ten nawet w stanie nowym i przy niezmęczonym wskutek
starości materjale pracował ze zbyt małym stopniem bez-
pieczeństwa, to jest pod ciśnieniem roboczym znacznie
(dwa razy) wyższem, aniżeli wykazywało przeliczenie dla
jego płaszcza jako normalne. 

A jak wielkie musiały zajść zmiany w strukturze blachy
skutkiem przeszło trzydziestoletniej pracy widać z rezulta-
tów badań mechanicznych i metalograficznych, przepro-
wadzonych w Laboratorium Politechniki Warszawskiej.
Badania blachy części stożkowej parnika wykazały wy-
trzymałości na rozerwanie ok. 25 kg na mm2, zamiast wła-
ściwych dla normalnych blach kotłowych 36 kg na mm2;
przydłużenie, będące miernikiem miękkości blach, tylko 
2 (dwa) procent, zamiast minimum 26%. W stanie nowym
blacha musiała posiadać przydłużenie o wiele większe 
od wykazanego w próbach (a naszem zdaniem nieco więk-
sze przydłużenie i bezpośrednio przed wypadkiem niż po
rozciągnięciu na wszystkie strony i rozerwaniu wzdłuż 
i wszerz przez wybuch).

Badania metalograficzne wykazały, że materjał blachy
jest stalą miękką o zawartości węgla ok. 0,1 i o bardzo du-
żej zawartości wtrąceń niemetalicznych. W rezultacie
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Nakładem „Inspektora Pracy” wydane zostało

Obwieszczenie
Wewnętrzne

obowiązujące w zakładach pracy, zatrudniających do 20-tu robotników, opra-
cowane zgodnie z wymaganiami art. 56 rozporządzenia o umowie o pracę (Dz.

Ust. Nr, 35 – 28).

Zamówienia przyjmuje administracja.
Cena sprzedażna za jeden egzemplarz:

na tekturze – 75 gr.
na papierze – 30 gr.

Na prowincję wysyłane będzie Obwieszczenie po wpłaceniu należności 
do P. K. O. konto 13.055.

ROCZNIK
„ I N S P E K T O R A  P R A C Y ”

za rok 1929, 1930, 1931, 1932, 1933.

JEST DO NABYCIA W ADMINISTRACJI W CENIE 5 ZŁ

Na prowincję wysyłany będzie rocznik po wpłaceniu należności 
6 złotych do P. K. O. konto 13.055.

Zawiadamiamy pracowników Inspekcji Pracy, że za pośrednictwem naszem nabywać
można wydawnictwa polskie i w językach obcych na warunkach ulgowych.
Zamówienia należy kierować do administracji naszego pisma.

Ogłoszenia są przyjmowane jedynie mające związek z higjeną i bezpieczeństwem 
pracy.

C E N A  O G Ł O S Z E Ń

1/2 strony za tekstem 150 zł.; II i III strona okładki 200 zł.

„Inspektor Pracy” 1934,  zeszyt 5-6, okładka
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