
VIII. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH 

Obserwowany od kilku lat proces zmian w polskim prawie pracy ma bezpośredni związek z 

transformacją polityczno – gospodarczą początku lat 90, integracją naszego kraju z państwami Europy 

Zachodniej oraz z sytuacją ekonomiczną. Niekorzystne procesy recesyjne spowodowały zauważalne 

zmniejszenie poziomu legalizmu w stosunkach pracy. Zjawisko nieprzestrzegania, omijania przepisów 

prawa pracy staje się powszechną praktyką rynku pracy. Opisywane procesy wymagają krytycznych 

analiz zważywszy na ciągle aktualną potrzebę kształtowania praworządności w stosunkach pracy. 

Prezentowana ocena rozwiązań prawnych ma charakter zbiorczego materiału uwzględniającego 

uwagi i spostrzeżenia inspektorów pracy z działalności kontrolnej w 2002 r. 

1. Prawna ochrona pracy 

Implementacja instytucji równościowych (tzn. przepisów dot. równego traktowania kobiet i 

mężczyzn w zatrudnieniu) do polskiego porządku prawnego w postaci rozdziału IIa w dziale 

pierwszym Kp., odbywa się w okresie recesji gospodarczej oraz wysokiego bezrobocia na rynku 

pracy, co ma duży wpływ na znajomość i stosowanie analizowanych przepisów. Z działalności PIP 

wynika, że pracownicy nie formułują na ogół roszczeń dyskryminacyjnych, a w sytuacjach sporu 

między stronami stosunku pracy mają one zazwyczaj charakter posiłkowy. Jako praktyki 

dyskryminacyjne ze względu na płeć postrzegane jest podwyższanie płac w poszczególnych grupach 

zawodowych. Często jednak z analizy konkretnego przypadku wynika, że podwyższanie płac nie ma 

charakteru dyskryminacji bezpośredniej czy pośredniej, gdyż przyczyna dysproporcji płacowych nie 

jest uzasadniona płcią pracowników. 

Konieczne zatem wydaje się konsekwentne prowadzenie działalności upowszechniającej 

problematykę równego traktowania kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy przez wskazywanie 

regulacji prawnych i wyjaśnianie ich znaczenia. Pomocny w tym zakresie jest art. 941 Kp 

zobowiązujący pracodawcę do udostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego 

traktowania kobiet i mężczyzn. Nie jest on obecnie powszechnie stosowany przez pracodawców. 

Zgodnie z definicją stosunku pracy zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie 

stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Konstrukcja prawna cytowanego przepisu jednoznacznie wskazuje, że tak 

rozumiana praca wymaga podporządkowania podmiotowi zatrudniającemu, ma być wykonywana na 

rzecz pracodawcy, oraz na jego ryzyko. Zgodnie natomiast z art. 221Kp praca wykonywana w wyżej 

opisanych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę 

zawartej przez strony umowy. Zadaniem tej regulacji jest prawna możliwość ustalenia stosunku pracy 

w sytuacji, gdy nazwa umowy wskazuje na inny rodzaj zatrudnienia, a praca wykonywana jest w 

formule stosunku pracy. Chroni się w ten sposób osoby świadczące pracę przed pozbawieniem ich 

uprawnień ochronnych zawartych m. in. w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czasie 

pracy czy urlopach wypoczynkowych. Istotne znaczenie ma przy tym precyzja definicyjna stosunku 

pracy, która pozwala na różnicowanie formuły stosunku pracy i innych form zatrudnienia. Zwrócić 

należy uwagę na zmianę brzmienia art. 22 § 1 Kp przez ustawę z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie 

ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146). W wyniku 

wspomnianej zmiany definicja stosunku pracy została uzupełniona dwoma elementami, tj. miejscem i 

czasem wykonywania pracy, które powinny być określone przez pracodawcę. Brak któregoś z 

elementów uniemożliwia ustalenie, że praca wykonywana jest w formule stosunku pracy. 

Zasadnicze znaczenie prawne z punktu widzenia procesowego ustalenia stosunku pracy ma 

zgodnie z utrzymującą się tendencją w orzecznictwie sądów pracy - wola stron umowy. Podkreślić 

jednak należy, że konieczność zarobkowania powstrzymuje od działań mogących zmienić istniejącą 



sytuację i doprowadzić do przestrzegania przepisów prawa pracy. Osoby zatrudnione na podstawie 

umowy cywilnoprawnej nie są zainteresowane w wytoczeniu na ich rzecz powództw, często też cofają 

pozew lub w toku postępowania oświadczają, że nie chcą świadczyć pracy w formule stosunku pracy. 

W praktyce potwierdzają się doświadczenia lat ubiegłych, które wskazują, że znacznie 

skuteczniejszym środkiem prawnym potwierdzającym istnienie stosunku pracy są wnioski inspektora 

pracy sformułowane w wystąpieniu do pracodawcy. W 2002 r. w wyniku zastosowania tego środka 

11 299 osób zostało pracownikami zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy, a w wyniku 

uwzględnienia przez sądy powództw inspektorów pracy – zaledwie 38 osób. 

Od kilku lat obserwuje się na rynku pracy niepokojące zjawisko “ucieczki od stosunku pracy” 

polegające na zastępowaniu dotychczasowych umów o pracę – indywidualną działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez byłych pracowników, którzy wykonują te same, co uprzednio prace, 

nierzadko z wykorzystaniem sprzętu byłego pracodawcy. Działanie to, podyktowane potrzebą 

zmniejszenia kosztów pracy, jest wymuszane na dotychczasowych pracownikach przez pracodawców. 

Zjawisko tzw. samozatrudnienia jest coraz częściej spotykane zwłaszcza w budownictwie, 

transporcie, przemyśle, ochronie zdrowia, czy oświacie. Należy podkreślić, że nowo powstały “podmiot 

gospodarczy” jest pozbawiony wszystkich uprawnień ochronnych, wynikających z dotychczasowego 

zatrudnienia w formule stosunku pracy. 

Wnioski legislacyjne Państwowej Inspekcji Pracy składane w celu ograniczenia opisywanych 

praktyk, zostały uwzględnione podczas jednej z ostatnich nowelizacji Kodeksu pracy. Zgodnie z 

nowym przepisem art. 22 § 12 Kodeksu pracy, dodanym przez ustawę z dnia 26 lipca 2002 r. o 

zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146), nie 

jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków 

wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy. Cytowana regulacja zapobiegać ma sytuacjom, 

kiedy zatrudnienie w ramach stosunku pracy zostanie zamienione na umowę cywilnoprawną, podczas 

gdy przedmiotem obu umów będzie wykonywanie takiej samej pracy. 

Zgodnie z przepisem art. 231 Kp stosowanym w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego 

pracodawcę, podmiot przejmujący pracowników staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych 

stosunkach pracy. Za zobowiązania powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego 

pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają wspólnie. O przejściu zakładu pracy lub 

jego części na innego pracodawcę i wynikających z tego skutkach dla przejmowanych pracowników w 

kwestii ich stosunków pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracowników na 

piśmie, w terminie poprzedzającym dokonanie tych zmian. Analizowana regulacja jest prawną 

gwarancją stabilności zatrudnienia w okresie przekształceń własnościowych w majątku pracodawcy. 

Wątpliwości interpretacyjne zgłaszane przy okazji analizy tej regulacji dotyczą głównie dwóch 

aspektów. Pierwszym z nich jest zakres przedmiotowy pisemnej informacji o przejęciu pracowników. 

Przepis nie precyzuje, jakie informacje powinny się znaleźć w piśmie. Drugim jest niejasność 

interpretacyjna przepisu art. 231 § 4 Kp, zgodnie z którym rozwiązanie stosunku pracy za 

siedmiodniowym uprzedzeniem powoduje dla pracownika skutki, jakie prawo pracy przewiduje w 

związku z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (powstaje pytanie, 

czy rozwiązanie umowy o pracę w takim trybie powoduje możliwość ustalenia pracownikowi 

uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy - Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980). 

Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146), przepisu art. 251 Kp nie stosuje się do 

dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Przed wejściem w życie 

wspomnianej ustawy zawieszającej stosowanie przepisu znane były praktyki mające na celu 

obchodzenie regulacji ochronnej, polegające m.in. na zmianie długości trwania terminowych umów o 

pracę, zmianie charakteru zatrudnienia w obrębie każdej z umów, czy przerywaniu kolejnych umów 



terminowych okresami przekraczającymi jeden miesiąc. Praktyki takie związane są z powszechną 

niechęcią pracodawców do zawierania umów o pracę na czas nieokreślony. Trwałość opisywanych 

zjawisk zostanie ponownie ustalona po upływie okresu zawieszenia analizowanego przepisu. 

Przepis art. 29 Kp określa formę, w jakiej zawiera się umowę o pracę, przy czym przepis 

precyzyjnie określa elementy, które w umowie o pracę powinny się znaleźć, tj. w szczególności rodzaj 

pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i wynagrodzenie odpowiadające 

rodzajowi pracy. Praktyka dostarcza licznych przykładów nieprawidłowości związanych z określaniem 

poszczególnych postanowień umowy. Nieprecyzyjne ustalenie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania 

czy wynagrodzenia powoduje w praktyce spory stron stosunku pracy. 

Powszechnym zjawiskiem jest również niepotwierdzanie pracownikowi na piśmie rodzaju umowy i 

jej warunków w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Pracownicy świadczą pracę bez potwierdzania 

warunków zatrudnienia, powiększając w ten sposób “szarą” strefę zatrudnienia. 

Z przeprowadzanych analiz przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeniach 

wynika, że zasadniczym problemem nie jest ich interpretacja - tylko stosowanie. W ostatnich latach 

obserwuje się coraz powszechniejsze zjawisko naruszania przepisów dotyczących wypłat 

wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę są 

ustalane w nieprawidłowej wysokości lub w ogóle nie są wypłacane. Pracownicy nie otrzymują 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, dodatków do wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach 

nadliczbowych, czy należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie 

pracodawcy. 

Analiza przepisów dotyczących czasu pracy i ocena ich stosowania prowadzi do wniosku, że są 

to przepisy, których wykładnia budzi najwięcej wątpliwości interpretacyjnych. 

Należy do nich przede wszystkim problem rekompensaty za pracę w dniu wolnym wynikającym z 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks 

pracy obniżyła przeciętną tygodniową normę czasu pracy do 40 godzin, wprowadziła zasadę 

pięciodniowego tygodnia pracy, oraz zlikwidowała przepisy o dodatkowych dniach wolnych od pracy. 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego przeciętna norma tygodniowa dotyczy także pięciodniowego 

tygodnia pracy, zatem praca w poszczególnych tygodniach okresu rozliczeniowego może być 

planowana z uwzględnieniem różnej liczby dni. Nie ma jednak, po skreśleniu art. 1293 Kp, przepisu 

określającego rekompensatę za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego 

tygodnia pracy. 

Wątpliwości interpretacyjne budzi również możliwość wprowadzenia dłuższego niż 4 -miesięczny 

okresu rozliczeniowego. Przesłanka uprawniająca do wprowadzenia 6 lub 12 -miesięcznych okresów 

rozliczeniowych (np. “wykonywanie prac użytecznych społecznie” lub “służących zaspokajaniu 

codziennych potrzeb ludności”) może w praktyce stać się próbą omijania ochronnych przepisów o 

czasie pracy. 

Problemy interpretacyjne budzące kontrowersje i spory stron stosunku pracy dotyczą braku 

przepisów określających sposób ustalania wymiaru czasu pracy. Brak regulacji w tym zakresie 

sprawia, że pracodawcy korzystają z różnych metod, co w konsekwencji powoduje niedopuszczalne 

ze względu na ochronny charakter norm czasu pracy praktyki ustalania różnych wymiarów czasu 

pracy u poszczególnych pracodawców. Ponadto brak definicji “doby pracowniczej” to kolejna 

przyczyna sporów dotyczących ustalania pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia 

dobowej normy czasu pracy. 

Po ubiegłorocznej nowelizacji działu szóstego Kodeksu pracy inspektorzy pracy sygnalizują 

problemy z interpretacją przepisu art. 134 Kp. Zmiana brzmienia tej regulacji określającej sposób 

ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powoduje konieczność rozstrzygnięcia 

kilku kwestii prawnych, tj. wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w 

dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, oraz za pracę w 



wymiarze przekraczającym przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. 

Kolejny problem wymagający w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy interwencji ustawodawczej to 

przepis art. 142 Kp, który nie określa maksymalnych granic dobowej normy czasu pracy przy pracach 

polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do 

pracy. Dotychczasowe brzmienie przepisu wskazuje na nieograniczoną możliwość zatrudnienia w 

ciągu doby, a mechanizm skracania czasu pracy w innych dniach lub tygodniach w okresie 

nieprzekraczającym jednego miesiąca nie wydaje się wystarczająco chronić przed nadużyciami w tym 

zakresie. 

Dodany przepis art. 143 § 2 Kp uprawniający pracodawcę do udzielenia czasu wolnego w zamian 

za czas przepracowany ponad ustaloną normę z jednoczesnym pozostawieniem bez zmian art. 143 § 

1 Kp, który uprawnia pracodawcę do udzielenia czasu wolnego w zamian za czas przepracowany 

ponad ustaloną normę, na wniosek pracownika, spowodował problemy interpretacyjne. Przepis nie 

określa, czy czasowy zakres tego uprawnienia zamyka się w okresie rozliczeniowym, w którym 

nastąpiło przekroczenie, czy czas wolny może zostać udzielony po zakończeniu takiego okresu; nie 

określa również sposobu wynagradzania za okres niewykonywania pracy z powodu udzielenia czasu 

wolnego. Brak przepisu powoduje w praktyce nadużycia zarówno w sferze gospodarowania czasem 

pracy, jak również wynagradzania za ten czas. 

Na krytyczną uwagę zasługuje również przepis art. 144 Kp wprowadzający instytucję dyżuru. Brak 

maksymalnych granic czasowych pozostawania w gotowości do wykonywania pracy prowadzić może 

do nadużyć w zakresie dyspozycyjności pracownika. 

Z działalności PIP wynika, że przepisy działu ósmego Kodeksu pracy określające uprawnienia 

pracowników związane z rodzicielstwem nie powodują poważnych problemów interpretacyjnych. Na 

uwagę zasługuje sygnalizowana przez pracownice problematyka rezygnacji z części urlopu 

macierzyńskiego. Z literalnego brzmienia przepisu art. 180 § 5 Kp wynika, że takie uprawnienie 

przysługuje matce, która po powrocie do pracy, ma możliwość pozostawienia dziecka pod opieką ojca 

– pracownika, realizującego niewykorzystaną przez matkę część urlopu. Przyjęcie takiej interpretacji 

oznaczałoby różnicowanie uprawnień matek ze względu na ich sytuację rodzinną, co może być 

postrzegane jako praktyka dyskryminacyjna. 

Interwencji ustawodawczej wymaga również nowe uprawnienie pracownicy do urlopu 

wychowawczego, która zgodnie z art. 186 § 3 Kp może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jej 

wymiaru czasu pracy do nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym 

mogłaby korzystać z takiego urlopu. Przepis nie określa szczegółowych zasad udzielania takiego 

urlopu, jak dzieje się to w przypadku pozostałych urlopów wychowawczych, których zasady udzielania 

określa rozporządzenie Rady Ministrów. 

Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych zasługują na pozytywną ocenę. We 

wprowadzonym w 2001 r. do działu dziewiątego Kodeksu pracy - rozdziale IIIa, uregulowano zasady 

zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, a więc w celach zarobkowych. 

Podstawą zatrudnienia w tym przypadku jest zwykła umowa o pracę mająca za przedmiot 

wykonywania pracę lekką. Ustawodawca usankcjonował w ten sposób praktykę zatrudniania 

pracowników młodocianych, szczególnie w okresie przerw w nauce. Pracodawca przed zatrudnieniem 

pracowników młodocianych przy pracach lekkich jest zobowiązany określić wykaz takich prac i 

przedstawić do akceptacji lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz wymaga 

również zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. 

Liczne wątpliwości prawne budzi działalność agencji pracy tymczasowej. Zgodnie z dodanym 

przez ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405) art. 2983 Kp - podmiot, który zamierza korzystać z 

usług agencji pracy tymczasowej, jest obowiązany przekazać informacje dotyczące rodzaju i 



warunków wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi agencji oraz wymagań 

kwalifikacyjnych. Podmiot korzystający z pracownika skierowanego przez pracodawcę będącego 

agencją jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wprowadzając wyżej 

cytowany przepis ustawodawca usankcjonował obserwowaną od lat na rynku pracy praktykę 

“wypożyczania” pracowników od agencji zajmujących się zatrudnianiem takich osób. 

W Polsce agencje pracy czasowej pojawiły się na początku lat 90. Mimo zalegalizowania ich 

działalności w przepisach prawa pracy, ustawodawca nie określił sytuacji, w których podmiot 

wypożyczający mógłby korzystać z usług agencji i tych, w których byłoby to zabronione. Nie 

sformułowano również zakazu przekazywania pracowników do dyspozycji innego pracodawcy za 

wynagrodzeniem przez podmioty nieposiadające statusu agencji pracy czasowej. 

Nieuporządkowany stan prawny powoduje, że w praktyce stosowane są różne rozwiązania, które 

w niewystarczający sposób chronią pracujących. I tak np. w jednej z sieci dużych hipermarketów 

prace wykonywane są przez osoby zatrudniane przez firmę zewnętrzną. Usługi w tym zakresie 

wykonywane są na podstawie zawartej umowy pomiędzy marketem a agencją pracy tymczasowej, 

która nazwana jest “Umową o czasowym wykonywaniu usług personalnych przez agencję pracy 

tymczasowej”. Z jej treści wynika, że agencja zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia oraz 

kieruje swoich zleceniobiorców do wykonywania określonych w umowie czynności u klienta, we 

wskazanym przez klienta miejscu i czasie. Czynności nazywane są w umowie usługami. Osoby 

zatrudnione na takiej podstawie wykonują prace zgodnie z zapotrzebowaniami kierowników działów, 

akceptowanymi przez dyrektora przedsiębiorstwa. Przeprowadzone kontrole wykazały, że część tak 

świadczących pracę osób pracuje bez potwierdzenia warunków pracy i płacy jakąkolwiek umową, 

natomiast podmiot odbierający pracę nie przeprowadza dla nich niezbędnych szkoleń w zakresie bhp. 

Fluktuacja “wypożyczanych” pracowników jest bardzo wysoka, a brak regulacji określających status 

prawny takich osób powoduje duże trudności w dochodzeniu roszczeń przede wszystkim w zakresie 

właściwie ustalonego wynagrodzenia, przepisów o czasie pracy czy ochrony przed rozwiązaniem 

stosunku zatrudnienia. 

Sytuacja zmieni się po wejściu w życie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, której 

projekt został opracowany w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Obecny stan 

prawny w tym zakresie należy zatem uznać za przejściowy. 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278). 

Problemy interpretacyjne dotyczą głównie charakteru prawnego umowy zawartej z pracownikami 

młodocianymi w celu przygotowania zawodowego. Umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego zgodnie z art. 194 Kp powinny być zawierane na czas nieokreślony. Wyjątek od tej 

reguły przewiduje § 9 rozporządzenia, zgodnie z którym pracodawca zatrudniający w celu nauki 

zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na czas określony, jednak nie krótszy niż czas 

przewidziany planem nauczania dla danego zawodu. Odstępstwo to dotyczy zatem jedynie 

zatrudnienia młodocianych w celu nauki zawodu (nie zaś przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy). Regułą staje się, że pracodawcy zatrudniają pracowników młodocianych na czas określony, 

korzystając z przepisu rozporządzenia, bez względu na przesłanki uprawniające do zawierania z 

młodocianymi umów terminowych. 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 

prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286). 

Zasadniczym problemem jest ciągle wysoce niezadowalający poziom prawidłowego stosowania 

przepisów rozporządzenia. Do zasadniczych uchybień w tym zakresie należy brak potwierdzenia na 



piśmie umowy o pracę, niewłaściwe prowadzenie akt osobowych, nieprawidłowości przy sporządzaniu 

umowy o pracę czy w treści świadectwa pracy. 

Na pozytywną ocenę zasługuje wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, co 

może zapobiec powszechnemu omijaniu przepisów o czasie pracy, przez niewykazywanie pracy 

faktycznie świadczonej. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720),oraz 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z 

tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 50, poz. 525 ze zmian.). 

Nadal niejasna wykładnia pojęcia podróży służbowej powoduje liczne spory stron stosunku pracy. 

Zgodnie z art. 775 Kp pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza 

miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, 

przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Niejasne jest przy tym, 

czy podróżą służbową jest praca wykonywana przez pracownika, jeżeli stałym miejscem jego pracy 

jest teren działania pracodawcy oznaczony jako obszar większy niż miejscowość, w której znajduje się 

siedziba pracodawcy. 

Ciągłe wątpliwości interpretacyjne budzi poza tym prawny charakter czasu spędzonego w podróży 

służbowej i w konsekwencji wynagrodzenie za taką podróż. Niejednolite orzecznictwo Sądu 

Najwyższego oraz brak przepisów regulujących tę problematykę powodują liczne wątpliwości, a w 

praktyce różne rozwiązania. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w hutach żelaza . 

Rozporządzenie to ma istotny wpływ na warunki bezpiecznego prowadzenia prac w hutnictwie. W 

ocenie inspektorów pracy przepisy rozporządzenia są stosowane przez pracodawców zgodnie z 

intencją ustawodawcy. 

Do pozytywów należy zaliczyć: 

wprowadzenie obowiązku odpylania i obudowania taśm spiekalniczych, podajników spieku i 

konwektorów, 

wprowadzenie obowiązku zamontowania urządzeń sygnalizacyjnych (świetlnych i akustycznych) 

pomiędzy obsługę urządzenia do przechylania kadzi do zsuwania gąsek a pomostem i kabiną 

sterowniczą maszyny rozlewniczej, 

określenie materiałów, których nie można ładować do pieca stalowniczego. 

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w jednym akcie prawnym, w sposób uporządkowany 

określono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w branży, w której wiele prac jest 

wykonywanych w szczególnych warunkach, a wypadki przy pracy są często ciężkie w skutkach 

(powodujące długotrwałą niezdolność do pracy i powstanie wymiernych strat). 

Wadą rozporządzenia jest brak podziału na przepisy dotyczące poszczególnych wydziałów huty 

(spiekalnia, wielkie piece, stalownia konwektorowa, ciągłe odlewanie), co powoduje, że można 

odnieść wrażenie, iż część regulacji dotyczy stalowni martenowskich, które już praktycznie nie istnieją. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych jest pozytywnie oceniane przez inspektorów i 

pracodawców, z uwagi na wyczerpujący sposób uregulowania spraw związanych z bezpieczeństwem 

pracy przy wyprawianiu skór surowych. Czytelna, przejrzysta redakcja, to kolejny walor tego aktu 

prawnego. Należy jednak zauważyć, że wdrożenie postanowień rozporządzenia w życie wymaga od 



pracodawcy znajomości również kilku innych przepisów, aby mógł opracować stosowne instrukcje 

bezpieczeństwa pracy między innymi w zakresie: 

magazynowania skór surowych, 

suszenia skór zwilżonych substancjami chemicznymi, 

czyszczenia zbiorników, studzienek i kanałów, 

przygotowania aparatury chemicznej do procesów wykańczania. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. 

W ocenie inspektorów pracy przepisy rozporządzenia odnoszą się zasadniczo do gospodarstw 

rolnych, gdzie większość prac związanych z obsługą zwierząt wykonywana jest ręcznie. Brak 

określenia wymogów dotyczących pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

Wdrożenie w życie § 4 pkt 2, dotyczącego szerokości korytarza w pomieszczeniach inwentarskich, 

jest praktycznie niemożliwe, gdyż wiązałoby się to z koniecznością przebudowy starych, 

kilkudziesięcioletnich obiektów inwentarskich, a takich jest większość. Z tego względu przepis ten 

powinien dotyczyć budynków nowo budowanych lub przebudowywanych i należałoby go wprowadzić 

do § 7 rozporządzenia. 

Kontrole inspektorów pracy w zakładach rolnych ujawniają liczne przypadki występowania 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników, podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, 

hodowlanych i weterynaryjnych zwierząt uważanych za niebezpieczne. Przepis nie różnicuje 

wymagań bezpieczeństwa w zależności od gatunku rozpłodników, np. w odniesieniu do buhajów, 

knurów czy tryków, przy obsłudze których stopień narowienia jest różny, choćby ze względu na ich 

wielkość. Brakuje określenia wymagań technicznych ogrodzeń, poskromów, ramp, pomostów, 

pochylni do załadunku zwierząt, z uwzględnieniem wielkości zwierząt. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków stanowi regres w stosunku do 

poprzednio obowiązującego przepisu z 1967 r., który w sposób szczegółowy regulował wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach. 

Nowa regulacja skupia się na zasadniczych, ogólnych wymaganiach bezpieczeństwa, bez 

odwołania się do innych przepisów. Przykładowo nie określono, aby: 

urządzenia techniczne z ruchomymi zespołami były wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa i 

blokadę pracy tych urządzeń (wyłączniki krańcowe); 

para ulatniająca się z parownika ziemniaków była odprowadzona na zewnątrz; 

wirujące tarcze ocieraczek ziemniaków zostały osłonięte. 

Ponadto w rozporządzeniu pomija się zagadnienia dotyczące: 

� składowania worków z mączką ziemniaczaną (worki są śliskie i wymagają 

przekładek), 

� magazynowania substancji chemicznych używanych w przetwórstwie ziemniaków, 

� konieczności kontrolowania skuteczności ochron przeciwporażeniowych instalacji i 

urządzeń elektroenergetycznych (częstotliwości), 

� bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji takich wyrobów ziemniaczanych, jak 

chipsy, frytki, itp. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych było długo oczekiwanym aktem prawnym. Jednakże 

praktyczne stosowanie przepisów rozporządzenia w części dotyczącej uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji dla obsługi określonych maszyn i urządzeń budzi w niektórych przypadkach wątpliwości 

prawne. 



W grupie IV załącznika do rozporządzenia “Maszyny różne i inne urządzenia techniczne” zapisano 

obowiązek uzyskania dodatkowych kwalifikacji w trybie i na zasadach podanych w rozporządzeniu 

przez pracowników obsługujących wózki jezdniowe różnych typów. Wynika z tego, że pracownicy 

obsługujący wózki jezdniowe przy pracach związanych z wykonywaniem robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych muszą posiadać uprawnienia nadane przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Ci sami pracownicy, obsługujący tego samego typu 

wózki jezdniowe w innych gałęziach przemysłu, powinni posiadać uprawnienia operatora uzyskane po 

przeprowadzeniu szkolenia zorganizowanego wg programu opracowanego lub zatwierdzonego przez 

Ośrodek Dokształcania Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach, który został wskazany przez 

Ministra Gospodarki (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym). 

Przykład ten świadczy o braku koordynacji działań zmierzających do ujednolicenia sposobu 

uzyskiwania dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych dla różnych typów maszyn i urządzeń. 

Szkolenie kwalifikacyjne dla danego typu maszyny lub urządzenia powinno uwzględniać wszystkie 

niezbędne zagadnienia pozwalające na uzyskanie wiedzy i kwalifikacji do obsługi danej maszyny lub 

urządzenia, niezależnie od miejsca wykonywania pracy. 

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku trybu uzyskiwania uprawnień do obsługi “pił 

mechanicznych do ścinki drzew”. Rozporządzenie nie określa jednoznacznie, jakiej kategorii 

pracowników dotyczy tryb uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Uchylone zarządzenie nr 12 Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983 r. w sprawie szkolenia i 

kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych (Dz. U. MB i PMB Nr 3, poz. 8 ze 

zm.) przewidywało, że uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew, uzyskiwane w trybie 

przewidzianym zarządzeniem, przysługują wyłącznie maszynistom posiadającym uprawnienia do 

obsługi ciężkich maszyn budowlanych. 

Omówione rozporządzenie Ministra Gospodarki takiego zastrzeżenia nie zawiera. Rodzi to 

wątpliwości i pytania kierowane przez pracodawców do PIP w związku z przepisem § 19 

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 

1995 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 147, poz.716), 

dot. kwalifikacji drwali – operatorów pilarek. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniane przez inspektorów pracy jako 

bardzo przydatne w praktyce, wymaga po pięcioletnim okresie stosowania, nowelizacji. 

Nowelizacja powinna polegać na: 

doprecyzowaniu niektórych regulacji określonych zbyt ogólnie, np. wymogów bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych (§ 10.2), wymogów w zakresie przeprowadzenia 

udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego (§ 39), 

jednoznacznym określeniu przyjętych pojęć, np. obowiązku zapewnienia w pomieszczeniu i na 

drogach komunikacyjnych obiektów równej posadzki (§ 16 ust.1- “równej” rozumianej jako brak 

ubytków wierzchniej warstwy czy też bez pofałdowań i spadków), obowiązku zapewnienia 

pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 41 ust 1 - udostępnianie ich 

poprzez wywieszanie na stanowisku pracy czy poprzez dostarczanie pracownikom za 

pokwitowaniem), 

likwidacji istniejących sprzeczności pomiędzy ww. rozporządzeniem a innymi aktami prawnymi, np. 

określenie definicji pracy na wysokości (§ 105 ust. 1, zgodnie z którym pracą na wysokości jest 

praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem 

podłogi lub ziemi, co pozostaje w sprzeczności z pkt 29 załącznika do rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 



wykonywane przez co najmniej 2 osoby, zabraniającym jednoosobowej obsady stanowisk w 

przypadku wykonywania pracy na wysokości powyżej 2,0 m). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie udało się “ucywilizować” rynku szkoleń i zlikwidować 

patologii. Dlatego istnieje potrzeba rozważenia możliwości całkowitego odstąpienia od 

przeprowadzania szkoleń wstępnych podstawowych, uzależnienia czasu ich trwania i terminów 

przeprowadzania od oceny ryzyka zawodowego dokonanego przez pracodawcę. 

Natomiast chcąc poprawić jakość szkoleń prowadzonych zarówno przez pracodawców, jak i przez 

firmy zajmujące się szkoleniami z zakresu bhp należałoby rozważyć: 

wprowadzenie systemu uznawania kwalifikacji jednostek szkolących w zakresie bhp oraz ich 

rejestracji przez wskazany organ administracji państwowej, 

objęcie kontrolą podmiotów gospodarczych prowadzących szkolenia w zakresie ich merytorycznego 

przygotowania do prowadzenia szkoleń, oceny kadry dydaktycznej i metodyki szkoleń. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

Generalnie należy stwierdzić, że przepisy rozporządzenia pozytywnie wpłynęły na poprawę 

warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

Wątpliwości powstają w związku z wprowadzeniem w § 2 ust. 4 definicji pracownika, który użytkuje 

monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Powoduje to, że 

niektóre wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określone w rozporządzeniu dotyczą 

jedynie pracowników, którzy użytkują monitor ekranowy w czasie nie krótszym niż 4 godziny na 

zmianę roboczą (np. § 6, który zobowiązuje pracodawcę do poinformowania pracowników 

o problemach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, przeszkolenia 

pracowników z zakresu bhp na stanowisku przy obsłudze komputera; § 8 zobowiązujący pracodawcę 

do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz okularów korygujących wzrok). 

Ustalenie rzeczywistego czasu pracy pracowników obsługujących monitory ekranowe jest trudne 

dlatego, że może on się zmieniać w zależności od organizacji pracy. Pracodawcy, chcąc uniknąć 

kosztów, twierdzą, że pracownicy pracują krócej niż 4 godziny. 

Dlatego warto rozważyć, aby wymagania określone w § 6 i 8 dotyczyły wszystkich stacjonarnych 

stanowisk pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (z wyłączeniem wymienionych w § 3), bez 

względu na czas pracy pracowników na tych stanowiskach. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Z tytułu powyższego aktu prawnego wynika, że dotyczy badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia, podczas gdy wykaz tych czynników wskazany jest w innym akcie prawnym, tj. 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wykaz 

czynników rozdzielono na chemiczne, fizyczne i biologiczne, pyły i czynniki uciążliwe, nie określając 

jednak obowiązujących normatywów higienicznych dotyczących dopuszczalnych stężeń substancji 

biologicznych. Niespójność zapisów powyższego aktu prawnego powoduje, że pracodawcy wpisują do 

rejestru tylko czynniki chemiczne, pyły i czynniki fizyczne. Nie identyfikują czynników biologicznych ani 

uciążliwych. Ponadto wpisują do rejestru tylko czynniki chemiczne zbadane przez laboratoria, nie 

identyfikując substancji chemicznych, z którymi pracownicy mają kontakt, a które nie zostają zbadane. 

Skutkiem braku wpisu do rejestru wszystkich czynników, z którymi miał kontakt pracownik, może być 

późniejsza decyzja nieuznania schorzenia za chorobę zawodową. 



W czasie kontroli inspektorzy pracy stwierdzają, że pracodawcy często zlecają przeprowadzenie 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia jedynie na wybranych stanowiskach pracy, a nie na 

wszystkich, gdzie czynniki te występują. Inspektorzy pracy, ograniczeni postanowieniem § 4 ust.1 ww. 

rozporządzenia, nie mogą w większości przypadków podejmować stosownych decyzji. Z obserwacji 

wynika, że organy PIS praktycznie nie realizują obowiązku narzuconego ww. przepisem. Ten stan 

prawny powoduje, że od dobrej woli pracodawcy zależy, czy na danym stanowisku będą 

przeprowadzone pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia. Ogranicza to w istotny sposób 

rozpoznanie zagrożeń chorobowych, występujących na stanowiskach lub przy wykonywaniu różnych 

prac. Konsekwencją takiej sytuacji jest niepełne rozpoznanie i udokumentowanie ryzyka zawodowego, 

jakie wiąże się z określoną pracą. 

Brak pełnego i właściwego rozpoznania zagrożeń chorobowych występujących u danego 

pracodawcy w 2003 r. będzie powodować trudności w rozpoznaniu stanu faktycznego i określeniu 

składników, niezbędnych dla ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Dlatego też cele, dla jakich został wprowadzony przepis zawarty w § 4 ust. 1, nie zostały 

osiągnięte. Omawiane powyżej regulacje prawne funkcjonują nieskutecznie, a narzucenie obowiązku 

decydowania o rodzaju przeprowadzonych pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia 

przez organy PIS (zamiast pracodawcy) w istotny sposób ogranicza pozytywny wpływ przepisów 

rozporządzenia na stan ochrony pracy. 

Z kolei, w opinii pracodawców leśnych, nadużywane jest to uprawnienie w odniesieniu do kontroli 

czynników szkodliwych przy pracy pilarkami spalinowymi do pozyskania drewna. Wiadomo, że jak 

dotąd nie udaje się wyprodukować takich pilarek, które nie przekraczają NDN hałasu i wibracji. 

Praktycznie jedynymi środkami profilaktycznymi są środki ochrony indywidualnej i ograniczanie 

efektywnego czasu pracy pilarką. Dlatego też badania i pomiary hałasu i wibracji emitowanych przez 

pilarki spalinowe wydają się zbędne. Należy podkreślić, że niejednokrotnie koszt takich pomiarów 

sięga 1/3 wartości pilarki. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w pralniach i farbiarniach. 

Pozytywnie oceniany akt prawny, nie budzi generalnie wątpliwości interpretacyjnych. 

Wyjątkiem jest ogólna regulacja § 7, niezapewniająca skutecznego przeciwdziałania gromadzeniu 

się ładunków elektrycznych elektryczności statycznej w procesach pralniczych z użyciem materiałów 

łatwo palnych; w konsekwencji nie gwarantuje skutecznego ograniczenia zagrożenia wybuchem. 

Wskazane jest, aby ww. rozporządzenie zobowiązywało do stosowania środków technicznych i 

organizacyjnych przewidzianych w Polskich Normach, zapewniających odprowadzenie lub 

neutralizację nagromadzonych ładunków. Ponadto rozporządzenie nie określa sposobu 

przeciwdziałania zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym, co ma istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa pracy, ze względu na dużą wilgotność oraz pojawianie się par wody i substancji 

chemicznych w czasie procesów technologicznych. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń 

technicznych stosowanych w rolnictwie. 

Przepisy rozporządzenia zawierają regulacje prawne, których wykonania nie można wymusić ze 

względu na stan finansowy pracodawców lub osób prowadzących działalność rolniczą, a także ze 

względu na wątpliwości interpretacyjne. Przykładowo: 

regulacja § 10 to postanowienie w większości martwe w części dotyczącej przechowywania maszyn 

i narzędzi do prac melioracyjnych w miejscach zadaszonych. Różnorodność i rotacja sprzętu 

rolniczego oraz względy ekonomiczne przemawiają za złagodzeniem przyjętych rozwiązań, 

regulacja § 9 ustala zasadę zabezpieczenia (od strony obsługi) płaskich pasów napędowych, 



stosowanych do napędu stacjonarnych maszyn i urządzeń technicznych, na całej długości, barierką 

o wysokości 1,1 m od podłoża, oddaloną od pasa co najmniej o 0,2 m. Stosowanie minimalnych 

wymagań ww. przepisu nie zapewnia bezpiecznych warunków pracy przy obsłudze maszyn 

napędzanych za pośrednictwem pasów transmisyjnych od silników wolno stojących, gdyż brak jest 

unormowań dotyczących stabilności zastosowanej bariery. Wymagania zawarte w tym przepisie nie 

spełniają również wymogów określonych w § 55 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. Zaznaczyć należy, że ten 

sposób przekazywania napędu (pasami transmisyjnymi od silników wolno stojących) ma coraz 

mniejsze zastosowanie (głównie w małych niedoinwestowanych gospodarstwach, do napędu 

sieczkarni, pilarek tarczowych, młockarni), 

przepisy §§ 33 i 45 określają wybiórczo wymagania, jakie należy spełnić przy wejściu pracownika do 

silosu typu wieżowego lub głębinowego oraz przy obsłudze silosu paszowego. Prace te należy 

zaliczyć jako wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia. Organizacja tego typu pracy 

kompleksowo jest uregulowana w §§ 85–90 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp. 

Z tych względów regulacje §§ 33 i 45 winny odsyłać do wymagań dotyczących bezpiecznego 

organizowania pracy, określonych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, co będzie 

przeciwdziałać dowolnej interpretacji ww. przepisów i pozwoli wprowadzić do ocenianego 

rozporządzenia wszystkie niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów. 

Ocena rozwiązań przyjętych w przepisie jest zdecydowanie negatywna. Pomiary wysiłku 

energetycznego w ciągu zmiany roboczej warunkujące określenie stanowisk, na których przysługują 

posiłki regeneracyjne wykonywane są jedynie w dużych zakładach pracy, przy czym zmiany 

technologiczne zmniejszające wysiłek pracownika powodują, że wykonane pomiary tracą swoją 

aktualność. 

Przyznanie posiłku w zależności od wydatku energetycznego jest niejednokrotnie źródłem 

konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i związkami zawodowymi, z uwagi na: 

brak wskazania podmiotów uprawnionych do wykonywania pomiarów oraz niezbędnych kwalifikacji 

osób przeprowadzających pomiary, 

dopuszczalność wielu metod pomiarów (np. przy pomocy miernika, metod szacunkowych, na 

podstawie tabeli Lechmana), 

znaczny koszt jednostkowy pomiarów. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby jest przepisem 

dostosowanym do obecnie stosowanych technologii. 

Za pozytywne należy uznać zawężenie stosowania przepisów do najważniejszych gałęzi 

przemysłu, takich jak: energetyka, gospodarka komunalna, roboty budowlane, ubój, przetwórstwo 

mięsa, ratownictwo górskie. 

W zakładach, do których przepis ten ma zastosowanie występuje wyraźna, zauważalna poprawa 

stanu bezpieczeństwa. Stwierdzano, co prawda, w trakcie kontroli brak wykazu prac wykonywanych 

przez co najmniej dwie osoby, jednakże przypadki niewykonywania tych prac przez co najmniej dwóch 

pracowników były sporadyczne. 

Jednocześnie należy wskazać na pilną potrzebę jednoznacznego zdefiniowania pracy 

wykonywanej na wysokości (o czym wspomniano omawiając rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). 



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych jest generalnie oceniane 

pozytywnie. Jednocześnie należy wskazać, że niektóre zapisy sprawiają pracodawcom trudności w 

interpretacji i stosowaniu w praktyce. 

Przykładowo: 

§ 4 ust. 1 i § 5 dotyczące ryzyka zawodowego i informowania o ryzyku zawodowym oraz szkolenia, 

w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych robót transportowych, 

§ 3 dotyczący stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i wyposażania pracowników w 

niezbędny sprzęt pomocniczy. Problem ten dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz prac transportowych wykonywanych dorywczo lub sporadycznie, 

§ 10 dotyczący opracowania szczegółowych instrukcji dla przemieszczania przedmiotów, 

§ 14 i 15 dotyczące wartości sił dopuszczalnych, gdzie zastosowana jednostka N sprawia problemy 

w zakresie mierzenia. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna – z uwagi na liczne mało precyzyjne 

postanowienia - nie może zyskać pozytywnej oceny. 

Najwięcej wątpliwości powstaje dlatego, że przepis nie określa, czy poszczególne uregulowania 

dotyczą maszyn wyprodukowanych, zakupionych lub zainstalowanych na stanowiskach pracy po 

wejściu przepisu w życie, czy też wszystkich eksploatowanych obrabiarek do drewna. 

Ponadto nie sprecyzowano niektórych użytych pojęć, np.: 

dostateczna wytrzymałość, 

bezpieczne zatrzymanie zespołów roboczych, 

proces produkcyjny, 

materiał o znacznej długości, co utrudnia praktyczne stosowanie przepisu. 

§ 4 ust. 1 i ust. 2 zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej przy obrabiarkach do drewna traktują 

w sposób ogólny, bez odniesienia się do przepisów merytorycznych i Polskich Norm. 

Reasumując, przepis wymaga nowelizacji, szczególnie w zakresie konkretyzacji przyjętych 

rozwiązań. Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że jasno i konkretnie określone wymagania są 

bardziej zrozumiałe i lepiej przestrzegane. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych. 

Rozporządzenie jest pozytywnie oceniane przez inspektorów pracy głównie z powodu 

rozszerzenia zakresu przedmiotowego o pracę przy napawaniu, lutowaniu, zgrzewaniu metali oraz 

zgrzewaniu i cięciu termicznym tworzyw termoplastycznych. Wprowadzono także nowy bardzo istotny 

zapis, dotyczący stosowania bezpiecznika w każdym punkcie poboru gazu, w przypadku zasilania 

urządzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wiązki butli, z generatora gazu 

lub rurociągu (§ 23). Należy jednakże wskazać na brak określenia wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy stosowaniu nowoczesnych technologii spawania, tj. w osłonach gazów ochronnych, 

spawania atomowo-wodorowego, spawania w technice plazmowej czy też z użyciem lasera. Kolejnym 

mankamentem jest brak regulacji dotyczących: 

konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej; 

konieczności i częstotliwości kontrolowania skuteczności instalacji przeciwporażeniowej 

elektrycznych urządzeń spawalniczych; 

zakazu natłuszczania wszelkich części urządzeń służących do spawania z użyciem tlenu (w 

szczególności zaworów, reduktorów); 

zakazu prowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z wężami do gazów; 

nakazu prowadzenia (układania) elektrycznych przewodów spawalniczych oraz gazowych węży 



spawalniczych w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Treść § 22 ust. 4 w praktycznym zastosowaniu budzi wiele wątpliwości. Brak bowiem 

precyzyjnego określenia, na czym ma polegać kontrola szczelności i wytrzymałości eksploatowanych 

węży spawalniczych i kto tę kontrolę przeprowadza - użytkownik czy zakład specjalistyczny. 

W § 9 rozporządzenia zapisano, że stałe stanowiska spawalnicze, na których istnieje możliwość 

emisji szkodliwych pyłów i gazów, powinny być wyposażone w instalację wentylacji stanowiskowej. W 

opinii inspektorów pracy, każde stałe stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w instalację 

wentylacji stanowiskowej odciągowej, gdyż podczas procesów technologicznych związanych ze 

spawaniem praktycznie zawsze występuje emisja szkodliwych pyłów i gazów. 

Rozporządzenie reguluje prace spawalnicze w spawalni. Nie odnosi się natomiast do 

tymczasowych stanowisk zorganizowanych np. w halach produkcyjnych, warsztatach remontowych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w odlewniach metali. 

Generalnie inspektorzy pracy pozytywnie oceniają wpływ rozporządzenia na poprawę stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. Głównie z powodu jednoznacznego określenia 

rodzaju środków ochrony indywidualnej, w jakie powinni być wyposażeni pracownicy zatrudnieni w 

bezpośrednim kontakcie z ciekłym metalem. 

Ponadto określono wymagania dotyczące powierzchni posadzek i dróg transportowych, 

wymagania bezpieczeństwa dotyczące przygotowania form odlewniczych oraz wsadu do pieców 

odlewniczych. Uregulowano także problemy wynikające z różnicy temperatur ciekłego metalu i form 

odlewniczych oraz narzędzi stosowanych w procesie odlewania, określono wymagania dotyczące 

transportu międzystanowiskowego ciekłego metalu oraz założenia organizacyjne odnoszące się do 

czyszczenia i obróbki odlewów. Jednoznacznie zakwalifikowano prace remontowe wykonywane 

wewnątrz pieców odlewniczych do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Przyjęte regulacje wymuszają inwestowanie w mechanizację i automatyzację procesów 

odlewniczych. W ocenie inspektorów pracy część regulacji wymusza także wysoki poziom 

technologiczny, który przez długi czas nie będzie jednak mógł być spełniony, głównie z powodu: 

wykonywania procesów przygotowania mas formierskich oraz ich transportu w sposób ręczny (w 

odlewniach małych i średnich), 

obecnej sytuacji finansowej pracodawców niepozwalającej na zmechanizowanie procesów 

przygotowania mas formierskich. 
 


