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Bezpieczeñstwo pracy w fotografii

Choæ historia fotografii siêga XIX wieku, 
sztuka ta wcale nie odchodzi w zapomnienie. 
Jest obecna w codziennym ¿yciu, dokumen-
tuje, ilustruje, staje siê pami¹tk¹ o warto�ci 
sentymentalnej dla jej posiadacza. Fotografia 
utrwala sekundê czyjego� ¿ycia, zaistnia³e 
okoliczno�ci. Dobrze wykonana, ma du¿¹ si³ê 
oddzia³ywania na nasz¹ wra¿liwo�æ, poczucie 
piêkna. Dobór tematyki pokazanej na zdjêciu 
jest równie¿ istotny. O kwestiach wymagaj¹-
cych zmian i ulepszeñ, takich, które potrzebuj¹ 
nag³o�nienia, mo¿na nie tylko pisaæ – mo¿na 
je zilustrowaæ.

Bezpieczeñstwo pracy to pozornie bardzo 
pragmatyczna dziedzina ¿ycia, nie oznacza to 
jednak, ¿e obszary bêd¹ce domen¹ artystów, 
w tym fotografów, nie maj¹ z t¹ sfer¹ naszej 
codzienno�ci nic wspólnego. Do utrwalenia 
na zdjêciu pracy i warunków jej wykonywania 
mo¿na podej�æ ró¿norodnie – mog¹ to byæ 
obrazy odzwierciedlaj¹ce rzeczywisto�æ, po-
kazuj¹ce np. trudne warunki, w jakich przysz³o 
wykonywaæ zajêcia zarobkowe; mog¹ to byæ 
równie¿ impresje na temat pracy, w których 
fotografie s¹ artystycznym wyrazem tego, 
co kojarzy siê autorom z bezpieczeñstwem 
w miejscu pracy.

Si³a oddzia³ywania obrazu jest wielka. 
Jednym z pierwszych zakrojonych na szerok¹ 
skalê przyk³adów wykorzystania fotografii 
w celu poruszenia opinii publicznej i dokonania 
pewnych zmian w �rodowisku pracy by³a na 
pocz¹tku XX stulecia dzia³alno�æ Krajowego 
Komitetu ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy 
(National Child Labour Committee – NCLC), 
utworzonego w 1904 roku w Nowym Jorku. 

Rewolucja przemys³owa przypadaj¹ca na 
drug¹ po³owê XIX i pocz¹tek XX w. nios³a 
za sob¹ zapotrzebowanie na du¿¹ liczbê 
pracowników niewykwalifikowanych. Dzieci, 
wcze�niej wykorzystywane do pomocy przy 
pracy w gospodarstwach ch³opskich, sta³y 
siê równie¿ tani¹ si³¹ robocz¹ ery przemys³u. 
Rzesze ch³opów, pozbawionych perspektyw 
na wsi, przenosi³y siê do miast w poszukiwaniu 
pracy, tworz¹c now¹ klasê robotnicz¹. Warunki 
bytowe robotników okazywa³y siê czêsto 
niewiele lepsze od wcze�niejszej egzystencji 
na wsi, a ich zarobki by³y tak niskie, ¿e w celu 
wspomo¿enia rodzinnego bud¿etu wysy³ali 
do pracy swoje dzieci. Proceder zatrudniania 
nieletnich osi¹gn¹³ masow¹ skalê. Z amerykañ-
skich danych wynika³o, ¿e w Stanach Zjedno-
czonych w 1890 r. liczba dzieci poni¿ej 15 roku 
¿ycia pracuj¹cych w przemy�le wynosi³a oko³o 

Pracê mo¿na utrwaliæ na fotografii, co czasami ma dalsze skutki. 
Fotograf Lewis Hine, dokumentuj¹c pracê dzieci w fabrykach, 
m³ynach i kopalniach Stanów Zjednoczonych pocz¹tku XX wieku 
pomóg³ Krajowemu Komitetowi ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy w 
zainicjowaniu publicznej dyskusji na temat warunków pracy nieletnich 
w Ameryce. Przyczyni³o siê to do poprawy sytuacji m³odocianych 
pracowników. Obecnie fotografia równie¿ wykorzystywana bywa 
do promocji problematyki zdrowia i bezpieczeñstwa w miejscu pracy. 
Przyk³adem tego jest konkurs fotograficzny zorganizowany przez 
Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy.

Safety at work in photography
It is possible to photograph work, which sometimes has further 
implications. The photographer Lewis Hine documented child labor 
in factories, mills and mines in the USA in the first half of the 20th 
century and in this way helped the National Child Labor Committee 
initiate a discussion on the working conditions of children in America. 
This contributed to the improvement in the situation of young workers. 
Nowadays photography is also used to promote issues concerning 
health and safety at work. A photo competition of the European 
Agency for Safety and Health at Work is an example. 

1,5 mln, natomiast w roku 1910 – ju¿ 2 mln*. 
Ciê¿ka praca od tak m³odego wieku prowadzi³a 
do powstawania problemów zdrowotnych 
w�ród pracuj¹cych dzieci, m.in. niedowagi, 
kar³owato�ci, skrzywieñ krêgos³upa. Nieletni 
zapadali równie¿ na choroby zwi¹zane ze �ro-
dowiskiem pracy, w jakim przebywali – takie jak 
gru�lica czy bronchit. Z powodu psychicznego 
i fizycznego przemêczenia, wywo³anego wie-
logodzinn¹, ciê¿k¹ prac¹ odsetek wypadków 
przy pracy w�ród dzieci by³ bardzo wysoki.

Ta zatrwa¿aj¹ca sytuacja sk³oni³a grupê 
amerykañskich postêpowych reformatorów 
do utworzenia wspomnianego ju¿ Krajowego 
Komitetu ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy. 
Misja organizacji (na podstawie Aktu Kongresu 
Stanów Zjednoczonych wydanego w 1907 r.) 
polega³a na promowaniu praw, �wiadomo-
�ci, godno�ci, dobrostanu i edukacji dzieci 
i m³odzie¿y w odniesieniu do warunków ich 
pracy. Aby pokazaæ skalê problemu, jak¹ by³o 
zatrudnianie dzieci, Komitet przedstawia³ 
zwi¹zane z nim statystyki, urz¹dza³ wystawy 
fotografii przedstawiaj¹ce m³odocianych, 
wykonuj¹cych nieodpowiednie dla ich wieku 
i mo¿liwo�ci prace. 

* http://www.kentlaw.edu/ilhs/hine.htm 
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Praca na farmie, Comanche County, Oklahoma

Macon, Georgia

Praca na farmie, Fort Collins, Colorado

Osob¹ wspomagaj¹c¹ w tych dzia³aniach 
Komitet by³ Lewis Hine – fotograf, który po-
rzuci³ pracê nauczyciela i podró¿uj¹c po USA 
dokumentowa³ warunki pracy, z jakimi mieli 
do czynienia m³odociani we wszystkich sek-
torach przemys³u. Ze zdjêæ Hine’a spogl¹daj¹ 
umorusane twarze ma³ych górników, którzy 
dopiero co wyszli na powierzchniê z kopalni, 
na pierwszy plan wysuwaj¹ siê zaciekawione 
twarze drobnych istot wprawiaj¹cych w ruch 
kilkakrotnie od nich wiêksze urz¹dzenia 
w wielkich halach fabrycznych czy m³ynach. 
Fotograf czêsto u¿ywa³ podstêpów, chc¹c 
pokazaæ realia, w jakich przysz³o pracowaæ 
nieletnim. Nadzoruj¹cym i kierownikom fa-
bryk opowiada³ na przyk³ad, ¿e interesuj¹ go 
maszyny i to o ich zdjêcia mu chodzi, chocia¿ 
w rzeczywisto�ci w centrum jego uwagi by³y 
obs³uguj¹ce maszynê dzieci. Wykonane foto-
grafie Hine stara³ siê uzupe³niæ dok³adnymi in-
formacjami i liczbami. Pod ró¿nymi pretekstami 
przeprowadza³ z dzieæmi wywiady, a uzyskane 
informacje skrzêtnie zapisywa³.

Lewis Hine definiowa³ dobre zdjêcie jako 
reprodukcjê impresji fotografa, który pragnie 
przekazaæ innym to, co uda³o mu siê zaobser-
wowaæ. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e jego fotogra-
fie s¹ subiektywne, opisywa³ swoj¹ pracê jako 
”fotointerpretacjê”. Wierzy³, ¿e ludzie, którzy 
dostrzeg¹ i zrozumiej¹ okrucieñstwo pracy 
wykonywanej przez dzieci, bêd¹ domagaæ 
siê zmiany prawa, które sankcjonuje taki stan 
rzeczy. 

Dziêki upowszechnianiu jego prac w latach 
1910-1920 Krajowy Komitet ds. Dzieci Przymu-
szanych do Pracy dzia³a³ na rzecz wprowadze-
nia stanowego i federalnego prawodawstwa 
zakazuj¹cego wiêkszo�ci form dzieciêcej pracy, 
a tak¿e promowa³ wprowadzenie edukacji we 
wszystkich stanach. W 1916 r. Kongres Stanów 
Zjednoczonych przyj¹³ ustawê ustanawiaj¹c¹ 
nastêpuj¹ce standardy pracy dzieci (tzw. Ke-
ating-Owens Act): minimalny wiek podjêcia 
pracy – 14 lat w pracy przy produkcji i 16 lat 
przy pracy w kopalni, maksymalnie o�mio-
godzinny dzieñ pracy, zakaz pracy nocnej dla 
pracowników poni¿ej 16 roku ¿ycia, obowi¹-

zek udokumentowania wieku pracowników. 
Niestety, regulacje te zosta³y pó�niej uznane 
za niekonstytucyjne. Dzia³ania ograniczaj¹ce 
pracê dzieci przynios³y wyra�ne efekty dopiero 
wówczas, kiedy w Ameryce zapanowa³y czasy 
Nowego £adu, tj. w latach 30. XX w., jednak 
ju¿ do roku 1920 liczba pracuj¹cych nieletnich 
spad³a o po³owê, do stanu z 1910 r.

Lewis Hine, wspó³pracuj¹c z Krajowym 
Komitetem ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy, 
dzia³a³ na rzecz pewnej idei, chcia³ zmieniæ 
ten fragment rzeczywisto�ci, na który móg³ 
mieæ wp³yw dziêki tworzonej przez siebie 
dokumentacji. Poza funkcj¹ dokumentuj¹c¹ 
jego pracê dostrze¿ono równie¿ artystyczny 
geniusz autora. Hine do dzi� uznawany jest 
za jednego z pierwszych mistrzów amerykañ-
skiej (ale i �wiatowej) fotografii. Jego obrazy 
pracuj¹cych w zatrwa¿aj¹cych warunkach 
dzieci wstrz¹snê³y amerykañsk¹ �wiadomo�ci¹ 
i w efekcie mia³y wp³yw na zmianê ówczesne-
go prawa pracy.

W 1985 r. komitet, w którego misjê w³¹czy³ 
siê Hine, ustanowi³ nagrodê jego imienia, ho-
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noruj¹c¹ dzia³ania na rzecz dzieci i m³odzie¿y 
(Lewis Hine Awards for Service to Children and 
Youth). Nagroda ta sta³a siê sta³¹ i rozpozna-
waln¹ na poziomie ca³ych Stanów Zjednoczo-
nych czê�ci¹ programu Krajowego Komitetu 
ds. Dzieci Przymuszanych do Pracy.

Dzia³ania wspieraj¹ce poprawê warunków 
dzieciêcej pracy sprzed stulecia to tylko jeden 
z wielu przyk³adów, jak fotografia mo¿e wp³y-
waæ na poprawê standardów pracy. Przekaz 
wizualny pozostaje do dzisiaj narzêdziem 
promuj¹cym dzia³ania na rzecz tworzenia 
zdrowego i bezpiecznego �rodowiska pracy. 
W porównaniu z czasami Lewisa Hine’a zjawi-
sko fotografowania sta³o siê obecnie bardzo 
powszechne. Dzia³aj¹ca od po³owy lat 90. 
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy od 2009 r. równie¿ wykorzystuje ten 
�rodek do swoich celów: wtedy w³a�nie Agencja 
og³osi³a konkurs fotograficzny na temat bezpie-
czeñstwa w miejscu pracy pod has³em „Jaki jest 
twój obraz bezpieczeñstwa i zdrowia w miej-
scu pracy”. Na konkurs, przeprowadzony we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej zg³oszonych 
zosta³o 1670 prac. Zadanie sfotografowania 
bezpiecznej pracy adresowane by³o zarówno 

do profesjonalistów jak i amatorów. Od 9 maja 
do 15 sierpnia 2009 r. do komisji oceniaj¹cej 
sp³ywa³y prace konkursowe. Miêdzynarodowe 
jury z³o¿one z takich fotografów, jak Mertxe 
Alarcón, Clemente Bernad, Miguel Ángel Gaüe-
ca i Ambroise T�zenas i eksperta ds. komunikacji 
w dziedzinie bhp – Petera Rimmera wybra³o 
najlepsze fotografie. G³ówn¹ nagrodê zdoby³o 
zdjêcie maltañskiego fotografa Christophera 
Azzopardi pt. „Pszczelarz” (fot.). 

Fotografie konkursowe w du¿ej mierze s¹ 
impresjami na temat warunków pracy – cieka-
wymi, czasami zabawnymi, jak fotografia pt. 
„Praca biurowa” autorstwa Michela Wideniusa 
ze Szwecji (fot.). Takie by³o zamierzenie twórców 
konkursu – za pomoc¹ pomys³owych i artystycz-
nie warto�ciowych fotografii zaprezentowaæ 
tematykê bezpiecznej pracy. Nagrodzone 
w konkursie prace, reprodukowane w formie 
kalendarza i widokówek, kr¹¿¹ obecnie po Eu-
ropie, upowszechniane przez Europejsk¹ Agencjê 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy i z pewno�ci¹ 
s¹ godne uwagi.

Tak¿e w Polsce sztuka rejestrowania frag-
mentów rzeczywisto�ci za pomoc¹ aparatu 
nie zanika. Centralny Instytut Ochrony Pracy 

Ch. Azzopardi – Pszczelarz M. Widenius – Praca biurowa

– Pañstwowy Instytut Badawczy od kilku lat 
organizuje konkursy fotograficzne: w latach 
2008 i 2009 przeprowadzane by³y pod 
has³em „Ryzykowne zachowania w miejscu 
pracy”. W roku obecnym zorganizowany 
zostanie konkurs pt. „Bezpieczeñstwo pracy 
w obiektywie”.  

Fotografia to potê¿na broñ i dobrze siê 
sk³ada, ¿e mo¿na j¹ wykorzystaæ do utrwalenia 
warunków, w jakich przychodzi ludziom pra-
cowaæ, dziêki czemu ³atwiej czasem dostrzec, 
co wymaga zmian. 

�RÓD£A:
• Biography of Lewis Hine, http://www.photocol-
lect.com/bios/hine.html 
• The History Place. Child labor in America 1908-
1912. Photographs of Lewis W. Hine, http://www.
historyplace.com/unitedstates/childlabor/ 
• The Photographs of Lewis Hine: Documentation 
of Child Labor, http://www.kentlaw.edu/ilhs/
hine.htm 
• Lewis Hine, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/
wiki/Lewis_Hine
• National Child Labor Committee, http://www.
nationalchildlabor.org/ 
• Child Labor in U.S. History, http://www.continu-
etolearn.uiowa.edu/laborctr/child_labor/about/
us_history.html 
• Jaki jest twój obraz bezpieczeñstwa i zdrowia 
w miejscu pracy? Europejski konkurs fotogra-
ficzny, http://www.osha-photocompetition.eu/
home_pl.html

Zdjêcia (czarno-bia³e) autorstwa Lewisa Hine’a 
opublikowane dziêki uprzejmo�ci the History Place 
(Historyplace.com), zdjêcia (kolorowe) Christophera 
Azzopardi i Michela Wideniusa nagrodzone w kon-
kursie „Jaki jest twój obraz bezpieczeñstwa i zdrowia 
w miejscu pracy?” – dziêki uprzejmo�ci Europejskiej 
Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy.
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Zdjêcie wykonane w Fall River, Massachusetts M³ody kierowca w kopalni wêgla kamiennego, Brown, West 
Virginia


