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1. Ocena rozwi za  prawnych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. — Kodeks 
pracy Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z pó n. 
zm.)

art. 1031–1036 Kodeksu pracy
Z dniem 16 lipca 2010 r. wesz y w ycie prze-

pisy Kodeksu pracy reguluj ce zasady podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Krótki okres stosowania przepisów nie pozwala 
na pog bion  analiz  tych regulacji na podstawie 
wyników z kontroli inspektorów pracy, dlatego oce-
na ograniczona jest do formalno-prawnej popraw-
no ci tej nowelizacji i zagadnie , jakie dotychczas 
by y zg aszane w ramach realizowanego przez 
inspekcj  poradnictwa prawnego.

Przede wszystkim pojawiaj  si  problemy 
interpretacyjne na tle konsekwencji prawnych 
zwi zanych z nieuko czeniem procesu kszta -
cenia z winy pracownika. Pracownik podnosz cy 
kwalifikacje zawodowe, w okre lonych sytuacjach 
jest obowi zany do zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracodawc  na ten cel z tytu u dodatkowych 
wiadcze , w wysoko ci proporcjonalnej do okresu 

zatrudnienia po uko czeniu podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie 
ich podnoszenia. O ile obliczenie kosztów w wyso-
ko ci proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po 
uko czeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nie budzi wi kszych w tpliwo ci, o tyle u yte przez 
ustawodawc  sformu owania ostatniej cz ci przepi-
su nie wskazuj  w sposób jednoznaczny, jaki okres 
jest podstaw  ustalenia proporcji. ie jest bowiem 
jasne, czy proporcj  nale y liczy  w stosunku do 
okresu zatrudnienia, do którego przepracowania 
po zako czeniu podnoszenia kwalifikacji pracownik 
si  zobowi za , czy te  okresu podnoszenia kwalifi-
kacji, czy te  mo e obu tych okresów cznie.

Ponadto w tpliwo ci budzi przyznawanie urlo-
pu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w przypad-
ku studiów podyplomowych. Zgodnie z brzmieniem 
przepisu, urlop ten przys uguje na przygotowanie 
pracy dyplomowej oraz przygotowanie si  i przy-
st pienie do egzaminu dyplomowego. W tpliwo ci 
budzi kwestia, czy urlop szkoleniowy przys uguje 
wy cznie w sytuacji, gdy zgodnie z programem 
studiów pracownik ma obowi zek zarówno przy-
gotowania pracy dyplomowej, jak i przyst pienia 
do egzaminu ko cowego, czy te  urlop ten przy-
s uguje równie  wtedy, gdy warunkiem uko czenia 
studiów jest tylko napisanie pracy dyplomowej lub 
tylko zdanie egzaminu ko cowego.

Ponadto Kodeks pracy nie definiuje, co nale-
y rozumie  pod poj ciem „egzaminu potwier-

dzaj cego kwalifikacje zawodowe”. Ustawa 
z dnia wrze nia r  o systemie o wiaty Dz. . 
z 2004 r. r 256, poz. 2572, z pó n. zm.  w art. 9 
ust. 1b wymienia jako egzamin potwierdzaj -
cy kwalifikacje zawodowe — egzamin zdawany 
w celu uzyskania dyplomu potwierdzaj cego kwa-
lifikacje zawodowe po uko czeniu zasadniczej 
szko y zawodowej, czteroletniego technikum, trzy-
letniego technikum uzupe niaj cego dla absolwen-
tów zasadniczych szkó  zawodowych oraz szko y 
policealnej o okresie nauczania nie d u szym ni  
2,5 roku. Za egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje 
zawodowe nale y równie  uzna  egzamin, o któ-
rym mowa w  1 pkt 5 rozporz dzenia inistra 

dukacji i auki z dnia lutego r  w sprawie 
uzyskiwania i uzupe niania przez osoby doros e wie-
dzy ogólnej  umiej tno ci i kwali ikacji zawodowych 
w ormach pozaszkolnych Dz. . r 31, poz. 216 .

Ograniczenie poj cia „egzamin potwierdzaj -
cy kwalifikacje zawodowe  wy cznie do egzami-
nów wymienionych powy ej mo e jednak budzi  
w tpliwo ci. ale a oby przyj , i  uprawnienie 
do urlopu szkoleniowego powinno pozostawa  
w zwi zku z okre lonym procesem kszta cenia, 
polegaj cym na zdobywaniu lub uzupe nianiu wie-
dzy wymaganej do wykonywania danego rodzaju 
pracy, zako czonym egzaminem potwierdzaj cym 
fakt podniesienia kwalifikacji zawodowych pracow-
nika, którego tryb i zasady przeprowadzania regu-
luj  odr bne przepisy.

ednocze nie, wobec braku legalnej definicji 
ww.  poj cia w przepisach prawa pracy, nie jest 
mo liwe wskazanie jednoznacznych kryteriów, któ-
re pozwoli yby zakwalifikowa  dany egzamin jako 
egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe 
w rozumieniu art. 1032  1 pkt 3 Kp.

Przepisy dzia u szóstego Kodeksu pracy
Wobec braku nowelizacji przepisów o cza-

sie pracy aktualno  zachowuj  uwagi zg asza-
ne w poprzednich sprawozdaniach z dzia alno ci 
Pa stwowej Inspekcji Pracy, dotycz ce funkcjo-
nowania i w tpliwo ci interpretacyjnych zwi za-
nych z przepisami o czasie pracy m.in. w zakresie 
planowania pracy z zachowaniem okresu odpo-
czynku, ale w tej samej dobie pracowniczej, bra-
ku obowi zku tworzenia harmonogramów pracy 
dla pracowników, których rozk ady czasu pracy 
przewiduj  zmienne dni wykonywania pracy, bra-
ku definicji dnia wolnego, braku definicji placówki 
handlowej . W roku 2010 dokonano jedynie nowe-
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lizacji art. 130 Kodeksu pracy, poprzez dodanie 
21 stwierdzaj cego, e je eli zgodnie z przyj tym 

rozk adem czasu pracy, wi to przypada w dniu 
wolnym od pracy, wynikaj cym z rozk adu czasu 
pracy w przeci tnie pi ciodniowym tygodniu pracy, 
to nie obni a ono wymiaru czasu pracy. o prawda 
przepis ten wszed  w ycie dopiero od 1 stycznia 
2011 r., ale ju  po jego opublikowaniu pojawi y si  
w tpliwo ci co do praktycznej mo liwo ci oceny 
jego przestrzegania i stosowania.

W tpliwo ci te dotycz  przede wszystkim pra-
cowników, którzy wykonuj  prac  wed ug rozk a-
dów czasu pracy nieprzewiduj cych sta ych dni 
tygodnia, jako dni wolnych od pracy w przeci t-
nie pi ciodniowym tygodniu pracy. Wobec braku 
obowi zku tworzenia harmonogramów, niejedno-
krotnie nie b dzie mo liwe wskazanie, które dni 
zosta y ustalone jako dni wolne od pracy z tytu u 
pi ciodniowego tygodnia pracy, a w konsekwen-
cji — niemo liwe b dzie stwierdzenie, czy wymiar 
czasu pracy z tytu u wi ta powinien zosta  obni-
ony. Z drugiej strony przepis ten umo liwia pra-

codawcom takie planowanie dni wolnych z tytu u 
pi ciodniowego tygodnia pracy, aby przypada y 
one w wi to, co spowoduje „odpracowywanie  
wi t. W skrajnych przypadkach mo e to obni-
y  liczb  dni wolnych z tytu u pi ciodniowego 

tygodnia pracy do 43 lub 44 w miejsce 52–53) 
w roku kalendarzowym. Skutkiem przyj cia oma-
wianego rozwi zania mo e by  ró ny wymiar 
czasu pracy dla pracowników zatrudnionych 
u ró nych pracodawców, a tak e dla poszcze-
gólnych pracowników zatrudnionych u jednego 
pracodawcy. o istotne — sytuacja ta przek a-
da  si  b dzie na kwesti  wyp aty wynagrodze-
nia i innych wiadcze  nale nych pracownikom 
ró ny wymiar czasu pracy oznacza np. zró nico-

wan  wysoko  stawki dodatku za prac  w porze 
nocnej . W tpliwo ci budzi tak e kwestia ustalania 
tzw. wspó czynnika urlopowego, bowiem obliczany 
jest on m.in. w oparciu o liczb  wi t i dni wolnych 
od pracy z tytu u pi ciodniowego tygodnia pracy 
w roku kalendarzowym, za  w przypadku pracow-
ników wykonuj cych prac  wed ug zmiennych roz-
k adów czasu pracy brak jest obowi zku ustalania 
tych dni na ca y rok kalendarzowy.

Do wiadczenia Pa stwowej Inspekcji Pracy 
wskazuj  ponadto, e nawet stosunkowo jasne 
przepisy dotycz ce odpoczynku dobowego i tygo-
dniowego nie daj  pracownikom pe nej ochrony 
w tym zakresie. W ramach kontroli ujawniane s  
bowiem przypadki „podwójnego zatrudnienia”. 
Polega ono na wiadczeniu pracy w dni wolne 

od pracy z tytu u pi ciodniowego tygodnia pra-
cy, niedziele i wi ta, w tym samym miejscu, na 
tych samych stanowiskach i pod nadzorem tych 
samych osób, co w pozosta ych dniach tygodnia, 
na podstawie umowy o prac  zawartej z zewn trz-
nym podmiotem. Podmiot ten i macierzystego 
pracodawc  czy umowa o wspó pracy. W takiej 
sytuacji pracownicy w czasie, w którym powinni 
korzysta  z tygodniowego odpoczynku, faktycznie 
wykonuj  prac  na rzecz macierzystego praco-
dawcy. ymczasem pracodawca ten teoretycznie 
realizuje obowi zek zapewnienia pracownikom 
odpowiedniego odpoczynku, jednocze nie czy-
ni c znacz ce oszcz dno ci na wynagrodzeniu 
za prac  wiadczon  w godzinach nadliczbowych 
w tym przypadaj cych w niedziele i wi ta . Sytu-

acje takie mog  stwarza  powa ne zagro enie, 
je eli maj  miejsce przy pracach szczególnie nie-
bezpiecznych lub wymagaj cych sprawno ci psy-
chofizycznej. Wydaje si  zatem, e regulacje w tym 
zakresie s  niewystarczaj ce.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji Dz. U. Nr 79, poz. 550, z pó n. zm.).

ale y zwróci  uwag , e ustawa nie regulu-
je zasad reprezentacji pracowników u ka dego 
pracodawcy, ograniczaj c takie przedstawicielstwo 
do podmiotów prowadz cych dzia alno  gospo-
darcz  i do tego zatrudniaj cych 50 lub wi cej 
pracowników. Dodatkowo ta forma reprezentacji 
pracowników nie funkcjonuje w wielu zak adach 
spe niaj cych okre lone ustaw  warunki, niezb d-
ne do utworzenia rady.

ednocze nie ustawodawca w kolejnych 
nowelizacjach przepisów Kodeksu pracy a tak e 
innych szczególnych ustaw, np. w tzw. ustawie 
antykryzysowej, przypisuje przedstawicielstwu pra-
cowniczemu istotne dla pracowników uprawnienia, 
nie ustalaj c jednocze nie regu  wyborczych, które 
powinny powszechnie funkcjonowa  i nie przewi-
duj c dla rad pracowników adnych kompetencji 
w zakresie zastrze onym dla przedstawicielstw, 
o których mowa w tych przepisach. 

owelizacja ustawy nie rozwia a w tpliwo-
ci zg aszanych po jej wej ciu w ycie, jednak e 

ponad czteroletni okres obowi zywania przepisów 
pozwala na dok adniejsze wskazanie obszarów, 
które wymagaj  uregulowania. Przede wszystkim 
niezb dne jest

  doprecyzowanie uprawnie  rady pracow-
ników, zw aszcza w sprawach dzia alno ci 
i sytuacji ekonomicznej pracodawcy,
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  okre lenie terminów na dokonanie okre-
lonych czynno ci przez pracodawc  

i sam  rad ,
  uregulowanie statusu rady w razie 

przej cia cz ci zak adu pracy w try-
bie art. 231 Kp na innego pracodawc  
np. gdy cz  cz onków rady przechodzi 

do nowego pracodawcy ,
  okre lenie sposobu reprezentacji rady 

wobec pracodawcy jest to szczegól-
nie istotne w sytuacjach skonfliktowania 
cz onków rady ,

  okre lenie terminu, w jakim pracodaw-
ca, licz c od dnia wp yni cia wniosku od 
pracowników, powinien zorganizowa  wy- 
bory.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656)

art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach 
pomostowych 

stawa o emeryturach pomostowych rozsze-
rzy a katalog zada  Pa stwowej Inspekcji Pracy 
o kontrol  ewidencji pracowników wykonuj cych 
prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze. Ponad roczne do wiadcze-
nia organów PIP wskazuj , e wiele przepisów tej 
ustawy budzi w tpliwo ci i problemy interpretacyj-
ne oraz proceduralne w szczególno ci u praco-
dawców. 

edn  z najistotniejszych kwestii, któr  sygna-
lizuj  inspektorzy pracy jest rzetelno  i faktyczna 
mo liwo  zakwalifikowania prac prowadzonych 
w zak adzie do prac w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, zgodnie z kryteriami 
zawartymi w art. 3 ust. 1–3 ustawy. niemo liwia-
j  to niejasne sformu owania zawarte w przepisie. 

stawa bowiem pos uguje si  poj ciami, których 
nie definiuje, jak np. „proces techniczny , „pro-
ces technologiczny , „bezpiecze stwo publicz-
ne , „personel medyczny , „prace bezpo rednio 
przy  czy „szczególna odpowiedzialno . Brak 
wyra nie okre lonego zakresu znaczeniowego 
tych poj  powoduje trudno ci podczas prowadzo-
nych post powa  kontrolno-nadzorczych. Spraw  
dodatkowo komplikuje nieprzejrzyste wskazanie, 
e wymienione w za cznikach prace maj  stano-

wi  podstawowe obowi zki pracownika. W usta-
wie brakuje natomiast regulacji dotycz cych 
sporadycznego wykonywania przez pracownika 
prac wymienionych w za cznikach nr 1 i 2 do 
ustawy o emeryturach pomostowych, np. kilka 

razy w miesi cu, co w skali roku daje miesi czny 
i d u szy okres pracy w warunkach szczególnych 
w pe nym wymiarze czasu pracy. W praktyce sta-
nowiska pracy s  cz sto czone, a wi c wykony-
wane czynno ci s  bardzo ró norodne, ale ka da 
z nich wchodzi w zakres podstawowych obowi z-
ków pracownika, wynikaj cych z zawartych umów 
o prac .

Niedoprecyzowanie tych kwestii powoduje 
dowoln  interpretacj  rozszerzaj c  lub zw -
aj c , a tak e konieczno  powo ywania si  na 

okre lenia zawarte w dokumentach utworzonych 
na potrzeby tego przepisu, niestanowi ce podsta-
wy prawnej. W celu jednoznacznego rozumienia 
przepisów ustawy, potrzebna jest jej nowelizacja, 
która wyeliminuje konieczno  pozaustawowych 
wyja nie , interpretacji i zapyta  kierowanych do 
ró nych organów. 

Kolejnym problemem, z którym spotykaj  si  
inspektorzy pracy, to niejednoznaczne okre lenia 
w ustawie dotycz ce wymiaru czasu pracy pra-
cowników zatrudnionych w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnym charakterze. Wymiar 
czasu pracy uprawniaj cy pracownika do ubie-
gania si  o emerytur  pomostow  art. 3 ust. 4, 
5 w zwi zku z art. 4 ustawy  uto samiany jest 
z wymiarem czasu pracy, podczas której pracow-
nik wykonuje prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze co oznacza w prak-
tyce pracownika, za którego istnieje konieczno  
op acania sk adek na F P — art. 35 ust. 1, 2 usta-
wy . Z wyja nie  resortowych wynika jednak, e 
nie jest to ta sama definicja, co dla pracodawców 
skutkuje konieczno ci  odprowadzania sk adek za 
pracowników wykonuj cych prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, bez 
wzgl du na wymiar czasu pracy, w którym tego 
rodzaju prace wykonuj . 

Zastrze enia budzi wprowadzenie w art. 3 
ust. 2 pkt 2 e ustawy metody OWAS jako jedynej 
pozwalaj cej na okre lenie wielko ci obci enia 
statycznego, wynikaj cego z konieczno ci pracy 
w wymuszonej, niezmiennej pozycji cia a. Obo-
wi zuj ce przepisy nie obliguj  pracodawcy do 
dokonania oceny ryzyka zwi zanego z obci e-
niem statycznym przy pomocy metody OW S. Pra-
codawca oceniaj c ryzyko  zawodowe — zgodnie 
z art. 226 Kodeksu pracy — ma prawo dokona  
tej oceny wg metod wybranych przez siebie, pod 
warunkiem, e s  one adekwatne do zagro e .
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2. Wnioski legislacyjne ównego 
Inspektora Pracy

Dzia aj c na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 usta-
wy z dnia  kwietnia r  o Pa stwowej nspek-
cji Pracy ówny nspektor Pracy skierowa  do 
w a ciwych ministrów 15 wniosków legislacyjnych. 

Wnioski te zawiera y przede wszystkim propo-
zycje nowelizacji ju  obowi zuj cych przepisów, 
jak te  wydania nowych aktów prawnych. 

inistrowi Edukacji Narodowej zg oszonych 
zosta o 5 wniosków legislacyjnych, które dotyczy y 
nowelizacji

  ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie 
o wiaty — poprzez jednoznaczne okre le-
nie statusu oddzia u przedszkolnego dzia-
aj cego w szkole podstawowej. W ustawie 

o systemie o wiaty brak jest podstaw prawnych 
do traktowania oddzia ów przedszkolnych jako 
cz ci przedszkola funkcjonuj cego w szkole. 
Istniej  zatem w tpliwo ci co do mo liwo ci 
zró nicowania pozycji nauczyciela szko y pod-
stawowej i nauczyciela prowadz cego zaj cia 
w oddziale przedszkolnym zarówno w zakre-
sie wymiaru, jak i sposobu wykorzystywania 
urlopu wypoczynkowego.

  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta 
Nauczyciela — poprzez wprowadzenie zapi-
su o odpowiednim stosowaniu do nauczy-
cieli art. 42 i art. 55 Kodeksu pracy. Przepisy 
ustawy — Karta auczyciela kompleksowo 
reguluj  problematyk  zmian w stosunku pracy 
nauczyciela, które dokonywane s  wy cznie 
na podstawie przeniesienia, a nie wypowie-
dzenia zmieniaj cego, co wy cza stosowanie 
do nauczycieli przepisów art. 42 Kodeksu pra-
cy. W niektórych  sytuacjach zachodzi jednak 
konieczno  dokonania innych zmian w sto-
sunku pracy nauczyciela, a przepisy Karty 

auczyciela nie zawieraj  odpowiednich ure-
gulowa . Odnosi si  to równie  do art. 55 Kp, 
gdy  w obecnym stanie prawnym stosowanie 
tego przepisu  poprzez odes anie do art. 91c 
Karty auczyciela nie jest mo liwe, chocia by 
ze wzgl du na przepisy o odpowiedzialno ci 
dyscyplinarnej.

  art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
— Karta Nauczyciela — poprzez wprowa-
dzenie zapisu wy czaj cego stosowanie 
przepisów Kodeksu pracy przy zawieraniu 
umów na czas okre lony z nauczycielami. 

stawa — Karta auczyciela zawiera kom-

pleksow  regulacj  dotycz c  nawi zywania 
stosunku pracy z nauczycielami. Odnosi si  
to równie  do umów zawieranych na czas 
okre lony, jak te  nieokre lony, co potwierdzi  
niejednokrotnie S d ajwy szy uznaj c, e 
problem terminowego zatrudniania nauczy-
cieli zosta  uregulowany w Karcie auczyciela 
w sposób zupe ny. ednak w praktyce cz -
sto w tej materii stosowane s  do nauczycieli 
przepisy Kodeksu pracy. W zaistnia ej sytuacji 
niezb dne jest wyra ne wy czenie stosowa-
nia do nauczycieli w tym zakresie przepisów 
Kodeksu pracy,

  art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — 
Karta Nauczyciela — poprzez uzupe nienie 
tego przepisu postanowieniem reguluj cym 
wymiar urlopu wypoczynkowego nauczy-
ciela zatrudnionego w placówce feryjnej na 
czas nieokre lony w razie ustania stosun-
ku pracy w trakcie trwania roku szkolnego. 

stawa — Karta auczyciela zawiera tak  
regulacj  jedynie w stosunku do nauczycieli  
placówek nieferyjnych.  Brak jest natomiast 
w tej ustawie analogicznego przepisu odno-
sz cego si  do nauczycieli placówek feryj-
nych. 

  w art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
— Karta Nauczyciela — poprzez wprowa-
dzenie wyra nego zapisu, e do nauczy-
cieli zatrudnionych na zast pstwo nie ma 
zastosowania art. 177 31 Kodeksu pracy. 

stawa — Karta auczyciela w pe ni okre la 
zasady zawierania z nauczycielami umów na 
czas okre lony, a tym samym wy cza sto-
sowanie przepisów Kodeksu pracy, które 
zgodnie z art. 91c ust. 1 tej ustawy znajduj  
zastosowanie wy cznie w zakresie spraw 
wynikaj cych ze stosunku pracy, nieuregu-
lowanych przepisami cytowanej  ustawy. 
Zatrudnienie nauczyciela na zast pstwo za 
nieobecnego nauczyciela w szkole nast pu-
je wi c wy cznie na podstawie przepisów 
ustawy Karta auczyciela i w tym zakresie nie 
mo e mie  zastosowania art. 25 1 Kodek-
su pracy reguluj cy kwestie zawierania z pra-
cownikami umów o prac  na czas okre lony 
w sytuacji, gdy zachodzi konieczno  zast p-
stwa pracownika w czasie jego usprawiedli-
wionej nieobecno ci w pracy. Brak jest wi c 
podstaw prawnych do stosowania do nauczy-
cieli art. 177 31 Kp. 
Wnioski zosta y z o one w grudniu 2010 r. 

i brak jest jeszcze informacji o ich realizacji.
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Do inistra Infrastruktury skierowano 2 wnio-
ski legislacyjne dotycz ce nowelizacji

  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym poprzez obj cie przepisami tej 
ustawy urz dze  s u cych do podawania 
pod ci nieniem p ynnego betonu rur  pod-
wieszon  do wysi gnika, co zapewni oby bez-
pieczne funkcjonowanie tych urz dze  przez 
ca y okres eksploatacji i przyczyni oby si  
do poprawy bezpiecze stwa pracy na budo-
wach. 
Do chwili obecnej Minister nie zaj  stanowiska 

w sprawie nowelizacji ustawy.

  rozporz dzenia inistrów Komunikacji 
oraz Administracji, ospodarki Tereno-
wej i Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 
1977 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych poprzez  dostosowanie zapisów 
tego rozporz dzenia do aktualnie stosowa-
nych technologii w budownictwie drogowym 
np. remi ing, recykling, przeciski, przewierty, 

wibroflotacja,  zwi zanych z post pem tech-
nicznym i technologicznym oraz dostosowa-
nie do obowi zuj cych wymogów zawartych 
w innych przepisach bhp. 
Wniosek zosta  skierowany ponownie. Brak  

informacji o podj tych pracach legislacyjnych.

Ponadto ówny Inspektor Pracy zwróci  si  
do inistra Infrastruktury o podj cie prac legisla-
cyjnych maj cych na celu

  wydanie przepisów bezpiecze stwa i higie-
ny pracy na statkach ma ych i specjalistycz-
nych w egludze krajowej, przybrze nej oraz 
uprawiaj cych eglug  na morskich wodach 
wewn trznych, 

  ustalenie minimalnych wymaga  technicznych 
dla stanowisk pracy na pok adzie, pomiesz-
cze  pracy oraz pomieszcze  za ogowych 
i socjalnych na statkach ma ych i specjali-
stycznych.
Brak informacji o podj tych pracach legislacyj-

nych. 

arsza kowi Sejmu przedstawiony zosta  
wniosek dotycz cy nowelizacji zarz dzenia 
w sprawie nadania statutu Pa stwowej Inspek-
cji Pracy w cz ci dotycz cej okre lenia jednostek 
organizacyjnych PIP.

Wniosek uzyska  akceptacj  i w dniu 28 listopa-
da 2010 r. Marsza ek Sejmu podpisa  zarz dzenie 

nr 12 zmieniaj ce zarz dzenie w sprawie nadania 
statutu Pa stwowej Inspekcji Pracy.

Komisji do Spraw Kontroli Pa stwowej 
przed o ony zosta  wniosek dotycz cy nowelizacji 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa stwowej 
Inspekcji Pracy poprzez umieszczenie w wykazie 
jednostek organizacyjnych Pa stwowej Inspekcji 
Pracy — O rodka Szkolenia Pa stwowej Inspekcji 
Pracy im. Profesora ana osnera we Wroc awiu. 

Wniosek uzyska  akceptacj , a odpowiednie 
zmiany w ustawie o Pa stwowej Inspekcji Pracy ju  
wesz y w ycie.

inistrowi Pracy i Polityki Spo ecznej przed-
o ono 2 wnioski dotycz ce

  obj cia obowi zkowym ubezpieczeniem spo-
ecznym i wypadkowym kuratorów spo ecz-
nych poprzez wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w ustawie z dnia 30 pa dziernika  
2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
a tak e w ustawie z dnia 30 pa dzierni-
ka 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu u wypad-
ków lub chorób zawodowych powsta ych 
w szczególnych okoliczno ciach zapewnia-
j cych kuratorom spo ecznym ubezpieczenie 
od nast pstw nieszcz liwych wypadków oraz 
przyznanie im wiadcze  z tytu u wypadków 
przy wykonywaniu powierzonych zada .
Brak informacji o realizacji wniosku.

  nowelizacji przepisów ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy m.in. poprzez 
wprowadzenie do ustawy przepisów zapew-
niaj cych ochron  przed utrat  pracy osobom 
w tym cudzoziemcom  wykonuj cym prac  

tymczasow  w przypadku wykre lenia agencji 
zatrudnienia z rejestru. Zasadne jest równie  
wprowadzenie mechanizmu dokonywania 
przez wojewodów, w trakcie prowadzonych 
przez nich post powa  w sprawie wydania 
zezwolenia na prac  cudzoziemca, pog -
bionej weryfikacji warunków podawanych we 
wnioskach o wydanie zezwolenia 
Minister odpowiadaj c na wniosek uzna , i  

obowi zuj ce przepisy w wystarczaj cym stopniu 
zapewniaj  ochron  cudzoziemcom wykonuj cym 
prac  tymczasow  na rzecz agencji. Zadeklarowa  
jednocze nie rozwa enie mo liwo ci z agodzenia 
b d  zniesienia sankcji za nielegalne wykonywa-
nie pracy wobec cudzoziemców obywateli Filipin , 
którzy znajduj  si  w przymusowej sytuacji spowo-
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dowanej przez pracodawc . W tej kwestii Minister 
Pracy i Polityki Spo ecznej zapowiedzia  rozpocz -
cie dyskusji z udzia em Pa stwowej Inspekcji Pra-
cy i innych zainteresowanych instytucji.

inistrowi rodowiska zg oszono propozycj  
nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — 
Prawo ochrony rodowiska poprzez

  doprecyzowanie poj cia „czasowe maga-
zynowanie poza zak adem , m.in. poprzez 
okre lenie maksymalnego okresu, w którym 
substancje niebezpieczne mog  znajdowa  
si  w bezpo redniej jego blisko ci,

  okre lenie przypadków, w których ilo  mate-
ria ów niebezpiecznych „czasowo magazyno-
wanych  poza zak adem b dzie brana pod 
uwag  przy obliczeniach decyduj cych o zali-
czeniu zak adu do grupy zak adów zwi kszo-
nego lub du ego ryzyka.

Do inistra Zdrowia skierowano wniosek 
legislacyjny dotycz cy nowelizacji rozporz dze-
nia inistra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. 
w sprawie substancji, preparatów, czynników 
lub procesów technologicznych o dzia aniu 
rakotwórczym lub mutagennym w rodowisku 
pracy —  poprzez wykre lenie z za cznika nr 1 
do rozporz dzenia wykazu 3 zynniki biologicz-
ne 1. Wirus zapalenia w troby typu B, 2. Wirus 
zapalenia w troby typu , co w znacznym stopniu 
spowoduje uproszczenie przepisów dotycz cych 
ochrony zdrowia pracowników nara onych na 
wirusowe zapalenie w troby typu B i . W wiet-
le obowi zuj cego stanu prawnego okre lenie 
w dwóch ró nych przepisach obowi zków praco-
dawcy w zakresie eliminowania b d  ograniczania 
tego samego czynnika, jak te  obowi zku prowa-
dzenia rejestru prac i pracowników nara onych na 
te czynniki, nie wp ywa pozytywnie na przestrzega-
nie prawa.

inistrowi ospodarki zosta  przedstawiony 
wniosek o nowelizacj  rozporz dzenia inistra 

ospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dze-
niach i instalacjach energetycznych w zakresie 
dotycz cym organizacji bezpiecznej pracy w ener-
getyce poprzez zdefiniowanie poj cia „prowa-
dz cego eksploatacj  urz dze  i instalacji  oraz 
wprowadzenie jednoznacznych regu  dotycz cych 

czenia funkcji w strukturze organizacji prac wyko-
nywanych na polecenie pisemne.

Brak informacji w sprawie realizacji powy -
szych wniosków.

Ponadto PIP wspólnie z Ministerstwem Ochro-
ny rodowiska i Wy szym rz dem órniczym by a 
inicjatorem nowelizacji ustawy z dnia r  
Prawo geodezyjne i górnicze  w zakresie wyelimi-
nowania pracy weekendowej w górnictwie. Pod-
czas posiedzenia po czonych Komisji sejmowych 
zajmuj cych si  nowelizacj  Prawa górniczego 
i geologicznego  wniosek w sprawie dot. tego 
problemu zosta  wycofany przez jednego z pos ów.

3. Opiniowanie projektów aktów 
prawnych

W 2010 roku zaopiniowano ogó em 62 projek-
ty aktów prawnych, w tym

ustaw — 16
rozporz dze  —  46, z czego

 ady Ministrów — 4,
  Ministra ospodarki — 3,
  Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej — 15,
  Ministra Zdrowia — 19,
  Ministra Infrastruktury — 2,
  Ministra Spraw Wewn trznych i dmini-

stracji — 1
  Ministra Kultury i Dziedzictwa arodowe-

go — 1
  Ministra ozwoju egionalnego — 1

Zg oszone propozycje i uwagi do aktów 
prawnych uzyska y w cz ci akceptacj  i zosta y 
uwzgl dnione w projektach aktów prawnych. 


