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Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r.  
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców

Wnioski płynące z ponad czteromiesięczne-
go obowiązywania przepisów „antykryzysowych” 
wskazują na potrzebę modyfikacji rozwiązań zawar-
tych w ustawie, choć pełna ocena jej funkcjonowa-
nia powinna być formułowana po dłuższym okresie 
stosowania regulacji. 

Krąg adresatów przepisów nie jest określony 
w sposób bezsporny — istnieją bowiem wątpliwo-
ści w zakresie zaliczania do przedsiębiorców zakła-
dów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń czy fundacji.

Brak również rozstrzygnięć co do skuteczności 
porozumień w sprawie wydłużenia okresu rozlicze-
niowego do 12 miesięcy w przypadku, gdy zosta-
ły zawarte z naruszeniem przepisów regulujących 
tryb ich zawierania. Ustawa nie określa także spo-
sobu i formy wyboru przedstawicieli pracowników.

Połączenie wydłużonego  okresu  rozlicze-
niowego z indywidualnym rozkładem czasu pracy 
może stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowni-
ków i obniżać poziom bezpieczeństwa pracy — ze 
względu na dopuszczalność bardzo długich okre-
sów wykonywania pracy codziennie po 12 godzin 
(choć z zachowaniem prawa do dobowego i tygo-
dniowego odpoczynku), nawet w ramach tej samej 
doby pracowniczej, które dopiero w dalszym okre-
sie roku mogą zostać zrekompensowane czasem 
i dniami wolnymi, tak by finalnie czas pracy pra-
cownika nie przekraczał obowiązujących norm.

Ponadto niejasne są przepisy dotyczące 
umów na czas określony, zwłaszcza jeśli chodzi 
o sposób liczenia tych umów, czy też prawną sytu-
ację pracownika po wyczerpaniu 24-miesięcznego 
okresu obowiązywania ww. umów.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o czasie pracy kierowców

Aktualne unormowania w zakresie czasu pra-
cy kierowców stwarzają mniej problemów inter-
pretacyjnych, jednakże wskazane byłoby bardziej 
szczegółowe uregulowanie niektórych kwestii.

Pracodawcy organizujący transport napotykają 
trudności w stosowaniu ustawy, ponieważ muszą 
pamiętać o przestrzeganiu dwóch  systemów 
prawnych, tj. przepisów regulujących dopuszczal-

ne okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowych 
przerw i odpoczynków oraz przepisów regulujących 
czas pracy. Wiele wątpliwości budzi też kwestia sto-
sowania przepisów ustawy o czasie pracy kierow-
ców na styku z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 
regulującym czas prowadzenia pojazdu.

Za niewłaściwe należy uznać rozwiązanie pole-
gające na umożliwieniu ewidencjonowania czasu 
pracy kierowców wyłącznie poprzez gromadzenie 
m.in. zapisów wykresówek, plików cyfrowych lub 
wydruków danych z karty kierowcy i tachografu 
cyfrowego. Taka „ewidencja” nie pozwala np. na 
określenie pracy w godzinach nadliczbowych, dni, 
w których one wystąpiły oraz dni, w których praco-
dawca udzielił czasu wolnego w zamian za pracę 
w nadgodzinach.

Nieuregulowana pozostała kwestia rozliczania 
czasu  pracy kierowców, którzy w ramach jedne-
go okresu rozliczeniowego (a czasem nawet w tym 
samym dniu) wykonują różne zadania przewozo-
we, np. przewozy drogowe i niezarobkowe przewo-
zy na potrzeby własne.

Nieelastyczne — i bardziej restrykcyjne niż to 
przewidują przepisy unijne — jest skrócenie  do 
10 godzin  w  danej  dobie czasu pracy kierowcy 
wykonującego pracę choćby przez kilka minut 
w porze nocnej.

Jako trudne do zaakceptowania należy także 
ocenić rozwiązanie dopuszczające nieustalanie 
rozkładów  czasu  pracy dla kierowców wykonu-
jących przewóz rzeczy. W takiej sytuacji nie jest 
możliwe ustalenie uprawnienia do wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 7 marca 2009 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadziła dodatkowe ograniczenia 
w możliwości przeprowadzania kontroli przedsię-
biorców przez organy nadzoru i kontroli. Rozwiąza-
nia te, w szczególności obowiązek zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli, znacząco utrudniły 
prowadzenie skutecznych czynności kontrolnych, 
m.in. w zakresie legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej u pracodawców, do których nie 
ma zastosowania Konwencja nr 81 Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy 
w przemyśle i handlu.

1.  Ocena rozwiązań prawnych
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej oraz ustawa z dnia 22 lipca 
2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Stosowanie art. 59a ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz art. 10d i art. 10g ustawy o prze-
kazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń nadal budzi kontrower-
sje, mimo interpretacji zaproponowanych przez 
Ministra Zdrowia. Podnoszona jest m.in. kwe-
stia prawidłowości  obliczania  kwoty  wzrostu 
zobowiązań  Narodowego  Funduszu  Zdrowia, 
w szczególności w przypadku wielokrotnego anek-
sowania kontraktów, jak również zawierania przez 
NFZ porozumień dotyczących tzw. nadwykonań. 
Przepisy nie wskazują także formy przekazania 
organizacjom związkowym propozycji dotyczącej 
sposobu wykonania obowiązku, o którym mowa 
w art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz art. 10d i art. 10g w związku z art. 5 ust. 6 usta-
wy o przekazaniu środków (...). Brak normy prawnej 
w tym zakresie powoduje konflikty z organizacjami 
związkowymi, gdyż pracodawcy uznają za wystar-
czające przekazanie takich informacji w formie ust-
nej, co stwarza istotne trudności dowodowe.

Za zbyt enigmatyczne należy uznać odwoła-
nie do „zasad określonych w ustawie o Państwo-
wej Inspekcji Pracy” zawarte w art. 67b ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej i art. 10h ustawy 
o przekazaniu środków (...). Przywołany zapis nie 
został poprzedzony głębszą analizą całokształ-
tu uprawnień inspekcji, jak również uprawnień jej 
poszczególnych organów, co powoduje w prakty-
ce problemy  z  ustaleniem właściwości  rzeczo-
wej, charakteru stosowanych środków prawnych 
i rzeczywistego zakresu kompetencji. Organy 
inspekcji są zmuszone działać nie na podstawie 
jasnych zapisów formułujących ich prawa i obo-
wiązki wobec podmiotów kontrolowanych, ale na 
podstawie skomplikowanych interpretacji. To zaś 
może prowadzić do sądowego wzruszania decy-
zji wydanych przez organy Inspekcji, a co za tym 
idzie — do braku ochrony pracowników i innych 
osób, w obszarach w których ochrona ta, zgodnie 
z decyzją prawodawcy, była konieczna.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1 lutego 2009 r. weszła w życie gruntowna 
nowelizacja ustawy. Jednym z głównych celów 

wprowadzonych zmian było ułatwienie osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu do 
aktywności zawodowej lub jej rozpoczęcia. Zmiany 
przepisów wychodzą także naprzeciw postulatom 
wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
w wieku 50+. Ponadto zliberalizowano regulacje 
dotyczące działania agencji zatrudnienia, w tym 
agencji posiadających uprawnienia i prowadzą-
cych zgodnie z prawem działalność na terytorium 
innych państw obszaru UE/EOG oraz Szwajcarii. 
Jednocześnie zostały rozbudowane mechanizmy 
mające na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeń-
stwa osób będących klientami agencji.

Zakresu przedmiotowego działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy dotyczy bezpośrednio 
zmiana, na mocy której zniesiono  dotychczaso-
we  obowiązki  pracodawcy, polegające na uzy-
skiwaniu od kandydatów do pracy oświadczeń 
o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze 
bezrobotnych oraz zawiadamianiu właściwego 
powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna.

Istotnym elementem nowelizacji jest uprosz-
czenie procedur związanych z legalnym wykony-
waniem pracy przez cudzoziemców, a zwłaszcza 
procesu wydawania zezwoleń na pracę, w szcze-
gólności poprzez wyeliminowanie instytucji przy-
rzeczenia wydania zezwolenia. Istotne znaczenie 
ma poza tym dostosowanie regulacji dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców — do funkcjonowania 
Polski w obszarze Schengen oraz pewne uela-
stycznienie stosunków zatrudnienia z udziałem 
obcokrajowców (m.in. wprowadzenie możliwości 
okresowego skierowania cudzoziemca do pracy 
na innym stanowisku niż wskazane w zezwoleniu 
na pracę).

Z punktu widzenia skuteczności kontroli PIP 
dokonane zmiany należy ocenić pozytywnie. 
Dotychczasowa praktyka oraz doświadczenia 
zdobyte w trakcie dwuipółletniego okresu dzia-
łalności PIP po przejęciu z dniem 1 lipca 2007 r. 
zadań w dziedzinie legalności zatrudnienia, wska-
zują jednak na konieczność podjęcia  dodatko-
wych działań legislacyjnych. Powinny one służyć 
wyeliminowaniu niespójności niektórych przepi-
sów i niejasności ich treści, a także wprowadzać 
nowe rozwiązania mające na celu ograniczanie 
nieprawidłowości występujących na rynku pracy. 
Zasadne wydaje się ponadto rozważenie możliwo-
ści dokonania zmian przepisów, które utrudniają 
inspekcji prowadzenie kontroli legalności zatrud-
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nienia lub zmniejszają ich skuteczność. Postulowa-
ne przez PIP zmiany dotyczą zwłaszcza:

	zaostrzenia wymogów przy dokonywaniu wpi-
su do rejestru agencji zatrudnienia — aby unie-
możliwić uzyskanie takiego wpisu agencjom 
założonym i prowadzonym przez osoby, któ-
re poprzednio dopuściły się naruszenia prze-
pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, co skutkowało wówczas wykreśle-
niem agencji z rejestru;

	wyeliminowania przesłanki braku zawarcia 
wymaganych umów jako warunku przesą-
dzającego o nielegalności pracy cudzoziem-
ca (przepisy nakładają obowiązek zawarcia 
pisemnej umowy wyłącznie na podmiot zatrud-
niający, a nie na obcokrajowca);

	zobowiązania podmiotu powierzającego pracę 
cudzoziemcowi — do zawierania umów na piś-
mie i tłumaczenia ich na język zrozumiały dla 
obcokrajowca nie tylko w przypadku cudzo-
ziemców objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na pracę, lecz także niepodlegają-
cych temu obowiązkowi;

	stworzenia kompleksowej regulacji prawnej 
dot. delegowania pracowników z krajów trze-
cich do pracy na terytorium RP, obejmują-
cej całokształt tej problematyki w aspekcie: 
ewentualnej rejestracji przedsiębiorców zagra-
nicznych świadczących usługi eksportowe 
w Polsce, kontroli takich przedsiębiorców, 
kosztów tłumaczeń, praw i obowiązków pra-
cowników delegowanych, kwestii dotyczących 
podlegania ubezpieczeniom społecznym itd.;

	stworzenia skutecznych mechanizmów zapo-
biegających nadużyciom w zakresie zatrud-
niania cudzoziemców (obywateli Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Mołdawii lub Gruzji) na pod-
stawie oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Ogólnie można stwierdzić, że funkcjonowanie 
przepisów §§: 39, 39a, 39b i 39c rozporządzenia, 
określających sposób realizacji obowiązków praco-
dawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bez-
piecznej i higienicznej pracy przebiega w praktyce 
poprawnie. Znaczna grupa pracodawców w coraz 
szerszym stopniu stosuje uregulowania wynikające 

z ww. przepisów, co wpływa znacząco na poprawę 
warunków pracy. 

Niemniej jednak inspektorzy pracy zgłosili 
m.in. następujące uwagi:
•	 W § 39a zasadne byłoby zwłaszcza:

w ust. 3 pkt 1 lit. e: uzupełnienie treści  −
postanowienia o wskazanie  kwalifikacji 
zawodowych osób pracujących na danym 
stanowisku oraz uwzględnienie  w  oce-
nie  ryzyka  zawodowego specyfiki grup 
pracowniczych podlegających szczegól-
nej ochronie — pracujących kobiet  cię-
żarnych, osób niepełnosprawnych oraz 
młodocianych;

w ust. 3 pkt 3: uwzględnienie obowiązku  −
podawania w dokumencie potwierdzają-
cym dokonanie oceny ryzyka zawodowe-
go — kwalifikacji osób dokonujących tej 
oceny.

Ponadto przepis ust. 3 w § 39a jest niespójny 
z ust. 1 w § 39a. Rozbieżność polega na tym, że 
zgodnie z ust. 1 w § 39a pracodawca ocenia ryzy-
ko zawodowe występujące przy wykonywanych 
pracach, natomiast w ust. 3 w § 39a dokument 
związany z oceną ryzyka odnosi się do stanowiska 
pracy. Problem niespójności przepisu widoczny 
jest zwłaszcza przy ocenie zmiennych miejsc pracy 
oraz prac charakteryzujących się dużą samodziel-
nością pracowników. Występuje tu również nie-
zgodność z art. 226 Kodeksu pracy, w którym jest 
mowa, że „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzy-
ko zawodowe związane z wykonywaną pracą”;

•	 w § 39b zawężono zakres stosowania sygna-
łów  bezpieczeństwa do sygnałów ręcznych 
i komunikatów — pomijając sygnały świetlne 
i dźwiękowe;

•	 treść § 39c winna być uzupełniona o doku-
mentowanie  informowania pracowników 
nt. ryzyka zawodowego, w tym o zasadach 
ochrony przed występującymi na stanowi-
skach pracy zagrożeniami i sposobach ich 
minimalizowania.

W odniesieniu do innych uregulowań zawar-
tych w rozporządzeniu, inspektorzy pracy wnieśli 
następujące uwagi:
•	 Przepis § 15 stanowi, że w pomieszczeniach 

pracy należy zapewnić m.in. oświetlenie natu-
ralne. Z kolei, w myśl przepisu § 25, w pomiesz-
czeniach stałej pracy należy zapewnić 
oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemoż-
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liwe lub niewskazane ze względu na techno-
logię produkcji, a na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał 
zgodę właściwego państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego, wydaną w poro-
zumieniu z okręgowym inspektorem pracy. 
Jednocześnie § 26 ust. 1 stanowi, że oświetle-
nie dzienne na poszczególnych stanowiskach 
pracy powinno być dostosowane do rodzaju 
wykonywanych prac i wymaganej dokładności 
oraz powinno spełniać wymagania określone 
w Polskiej Normie.

Należy jednak zauważyć, że obecnie brak 
jest  normy  określającej  wymagania,  jakie  win-
no  spełniać  oświetlenie  światłem  dziennym 
w pomieszczeniach pracy czy też na stanowiskach 
pracy. Zatem w sytuacji, gdy w pomieszczeniu pra-
cy zapewniony jest chociażby minimalny dostęp 
do światła dziennego, nie ma podstawy prawnej 
do nakazania zapewnienia oświetlenia dziennego 
w szerszym zakresie, bowiem przepis stanowiący, 
iż oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowi-
skach pracy powinno być dostosowane do rodzaju 
wykonywanych prac jest zbyt ogólny. Brak światła 
dziennego na stanowiskach pracy lub jego znacz-
ne ograniczenie wpływa niekorzystnie na psychikę 
człowieka, pogarszając tym samym warunki pracy, 
a w konsekwencji wpływa negatywnie na bezpie-
czeństwo jej wykonywania. 

Daje się zaobserwować, narastającą  od 
wielu  lat,  tendencję  do  ograniczania w  budyn-
kach,  gdzie  znajdują  się  pomieszczenia  pracy, 
powierzchni okien, świetlików itp. Dzieje się tak, 
mimo że zgodnie z wymaganiami przepisu § 57 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) 
w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi 
stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle 
ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wyno-
sić co najmniej 1:8. Praktyka wskazuje, że z uwagi 
m.in. na uwarunkowania  funkcjonalne, projekto-
wane są budynki, w których znajdują się pomiesz-
czenia pracy nieoświetlone światłem dziennym 
w sposób określony w przepisach techniczno-bu-
dowlanych. Dotyczy to np. wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowo-usługowych, gdzie z uwagi na 
ukształtowanie architektoniczne wielkokubaturo-
wych budynków brak jest możliwości zapewnienia 
okien o odpowiedniej powierzchni, oświetlających 
poszczególne pomieszczenia, w których są orga-

nizowane stanowiska stałej pracy. Dotyczy to 
również dużych hal produkcyjnych, w których nie 
jest możliwe zapewnienie na poszczególnych sta-
nowiskach odpowiedniego oświetlenia dziennego 
poprzez okna wykonane w ścianach budynków. 
W tej sytuacji zasadne byłoby dokonanie zmiany 
przepisu § 26 ust. 1, poprzez ustanowienie  nor-
matywu  określającego  parametry  oświetlenia 
światłem  dziennym dla stanowisk i miejsc pra-
cy w budynkach. Parametry oświetlenia światłem 
dziennym powinny być określone w sposób spój-
ny z zapisami przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie, którego obecne wymagania w tym zakresie 
również powinny ulec zmianie. Nie uwzględniają 
one bowiem nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych, pozwalających na zapewnienie oświetlenia 
pomieszczeń światłem dziennym, np. za pomocą 
tuneli świetlnych (pozwalających na „sprowadze-
nie” światła dziennego z powierzchni dachu budyn-
ku na niższe kondygnacje). 
•	 Uchylone powinny zostać postanowienia 

działu IV rozdział 3 ww. rozporządzenia, gdyż 
wymagania dotyczące obsługi i stosowania 
maszyn zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy procesach 
galwanotechnicznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1043)

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości inter-
pretacyjne budzą m.in. następujące przepisy tego 
rozporządzenia:
	§ 20 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu: „Substancje 

niebezpieczne i preparaty niebezpieczne 
stosowane w procesie galwanotechnicznym 
przechowuje się w magazynie wyposażonym 
w: drzwi otwierane na zewnątrz magazynu, 
wyposażone w zamknięcie otwierane przez 
dwóch niezależnych pracowników”. Wydaje 
się, że intencja prawodawcy dotyczyła obo-
wiązku wyposażenia drzwi w dwa zamknięcia, 
niezależnie obsługiwane przez dwie osoby;

	§ 22, stanowiący, że jeżeli stężone kwasy lub 
ługi nie są przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach, to należy je przechowywać 
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w zamkniętych pojemnikach napełnionych nie 
więcej niż do 90% ich pojemności. Przepis ten 
należy uzupełnić o obowiązek opisania  tych 
pojemników i oznakowania ich znakiem ostrze-
gawczym zgodnie z odrębnymi przepisami;

	zapisy zawarte w § 12 ust. 2 pkt 1), 2), 3), któ-
re są identyczne z postanowieniami zawarty-
mi w § 10 ust. 5 i 6. Określone w § 12 warunki 
dotyczą szczególnej  grupy substancji  che-
micznych (wykazujących działanie rakotwór-
cze, mutagenne lub ostre działanie toksyczne), 
ale praktycznie są takie same jak dla pozosta-
łych substancji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645  
ze zmianami z 2007 r. Nr 241, poz. 1772)

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości budzą 
m.in. następujące przepisy tego rozporządzenia:
	§ 2 ust. 1 — nie określono terminu drugiego 

pomiaru (po pierwszym pomiarze w wyni-
ku którego zostało ustalone, że stężenie lub 
natężenie czynnika nie przekracza 0,1 warto-
ści najwyższego dopuszczalnego stężenia lub 
natężenia). Ponadto wskazane byłoby okre-
ślenie terminu wykonania następnych badań, 
jeżeli na stanowiskach pracy wyniki dwóch 
ostatnio przeprowadzonych pomiarów/badań 
nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego 
dopuszczalnego stężenia lub natężenia czyn-
nika szkodliwego. Należy zaznaczyć, że zanie-
chanie w takim przypadku dalszych pomiarów, 
zwłaszcza w odniesieniu do czynników o dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym nie wyda-
je się słusznym rozwiązaniem;

	§ 3 — nie zdefiniowano pojęcia „pomiaru cią-
głego”. Takie niedoprecyzowanie jest źródłem 
wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto uregu-
lowania prawnego wymagają zasady prowa-
dzenia pomiarów ciągłych; w szczególności 
należy określić wymagania dla pracodawców 
wypełniających wskazany przepis (zgodnie 
z § 7, badania i pomiary czynników szkodli-
wych dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy przeprowadzają  laboratoria posiadające 
akredytację na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, 
z późn. zm.) zgodnie z metodami określonymi 
w §6, bez wyłączeń);

	§ 4 — nie określono jednoznacznie, w jakiej 
formie pracodawca „dokonuje rozeznania” 
oraz jakie elementy powinno ono uwzględniać 
i na jakich dokumentach się opierać. W prak-
tyce często występuje rozbieżność między 
rozeznaniem dokonanym przez pracodawcę, 
a stanem faktycznym występującym w zakła-
dzie, stwierdzonym przez inspektora pracy;

	§ 5 — nie przewidziano obowiązku dodatko-
wego rozpoznania i dokonywania pomiarów/
badań w terminach późniejszych, np. w przy-
padku zmian technologicznych lub wprowa-
dzenia do produkcji nowych wyrobów, których 
wytwarzanie może powodować występowanie 
w środowisku pracy innych czynników szkod-
liwych dla zdrowia lub zwielokrotnienie wystę-
powania czynników rozpoznanych. Przepis 
określa jedynie 30-dniowy termin od rozpo-
częcia działalności, w którym pracodawca 
jest zobowiązany wykonać badania i pomiary 
czynników szkodliwych dla zdrowia, po wcześ-
niejszym rozpoznaniu występowania tych 
czynników w środowisku pracy;

	§ 8 — zawarty w nim zapis dotyczący umiesz-
czania wyników pomiarów na stanowiskach 
pracy nie jest konieczny, z uwagi na wymóg 
poinformowania pracowników o wynikach 
badań i pomiarów.

Główny Inspektor Pracy — realizując upraw-
nienia określone w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
— skierował do właściwych ministrów 16 wnio-
sków legislacyjnych. 

Wnioski te zawierały propozycje nowelizacji 
przepisów już obowiązujących, głównie z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najwięcej (11) wniosków legislacyjnych przed-
stawionych zostało Ministrowi  Pracy  i  Polityki 
Społecznej. Wnioski dotyczyły wprowadzenia 
następujących zmian w Kodeksie pracy:
	w art. 85 — w odniesieniu do terminu wypła-

ty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. 
Celem postulowanej zmiany jest umożliwienie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną 
w danym miesiącu kalendarzowym, a także 
wypłaty innych świadczeń pieniężnych, do 
których pracownik nabywa prawo w tym mie-
siącu w związku z rozwiązaniem z nim stosun-
ku pracy — niezwłocznie po ustaleniu pełnej 

2.  Wnioski legislacyjne
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wysokości tych świadczeń (nie później jednak 
niż w pierwszych 10 dniach następnego mie-
siąca).
Obowiązujący przepis nie reguluje jednoznacz-

nie kwestii wypłaty wynagrodzenia za ostatni mie-
siąc pracy dla osób, które w momencie wypłaty 
już nie są pracownikami, a także wypłaty innych 
świadczeń, takich jak odprawa pieniężna z tytułu 
rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przy-
czyn dotyczących pracodawcy, odprawa rentowa 
lub emerytalna;
	w art. 151 — poprzez wprowadzenie regulacji, 

w myśl której ponowne podjęcie pracy w tej 
samej dobie roboczej, po wykorzystaniu przez 
pracownika w czasie jej trwania 11-godzinne-
go nieprzerwanego odpoczynku, nie stano-
wi pracy w godzinach nadliczbowych — o ile 
podjęcie tej pracy wynika z obowiązującego 
pracownika pisemnego rozkładu czasu pracy 
(ustalonego uprzednio na okres co najmniej 
jednego tygodnia).
Proponowane rozwiązanie wyeliminuje wymu-

szone  planowanie  pracy  w  godzinach  nadlicz-
bowych wynikające z organizacji pracy niektórych 
zakładów, jak również w przypadku dużej liczby 
zwolnień lekarskich i urlopów pracowniczych;
	w art. 1672 — w zakresie urlopu na żądanie 

— poprzez jednoznaczne określenie terminu, 
w którym pracownik może żądać udzielenia 
tego urlopu. 
Proponowane nowe brzmienie art. 1672 Kp 

zobowiązuje pracownika do zgłoszenia ww. żąda-
nia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed 
wyznaczoną godziną rozpoczęcia pracy. Taka 
regulacja pozwoli na uniknięcie rozbieżności 
w interpretacji przepisów;
	art. 168 — w odniesieniu do terminu udzielenia 

pracownikowi  zaległego  urlopu  wypoczyn-
kowego (w tym urlopu na żądanie) — poprzez 
wprowadzenie regulacji umożliwiającej udzie-
lenie go najpóźniej do 31 sierpnia następnego 
roku kalendarzowego.
Propozycja wydłużenia terminu udzielenia zale-

głego urlopu jest zasadna, zarówno ze względu na 
kwestię organizacji pracy w zakładzie, jak i z punk-
tu widzenia samych pracowników (możliwość 
połączenia zaległego urlopu z bieżącym w okresie 
wakacji, np. ze względów rodzinnych);
	art. 229 § 1 — w zakresie obowiązku prze-

prowadzania wstępnych  badań  lekarskich 
w  przypadku  zawierania  kolejnej  umowy 
o pracę na tym samym stanowisku. 

Zmiana przepisu spowoduje, że osoby przyj-
mowane ponownie do pracy u danego pracodawcy 
na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy, na podstawie kolej-
nej umowy o pracę zawartej w terminie do 30 dni 
kalendarzowych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą 
— nie będą podlegały wstępnym badaniom lekar-
skim. Powyższa zmiana nie powinna mieć wpływu 
na obniżenie poziomu ochrony zdrowia pracowni-
ka, jaką gwarantują przepisy Kodeksu pracy.

Spośród wniosków legislacyjnych dotyczą-
cych przepisów Kodeksu pracy akceptację Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej uzyskały propozycje 
obejmujące zmianę przepisów dot. terminu wyko-
rzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, urlo-
pu na żądanie oraz wstępnych badań lekarskich. 
Minister uznał, iż ww. wnioski odpowiadają pracom 
legislacyjnym podjętym już przez Zespół Prawa Pra-
cy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Kolejne wnioski legislacyjne skierowane do 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej dotyczyły 
zmian w:
	ustawie z 10 października 2002 r. o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę — w zakresie 
wyłączenia  z  minimalnego  wynagrodzenia 
dodatku za pracę w porze nocnej.
Obecna regulacja powoduje dyskryminację 

pracowników otrzymujących wynagrodzenie mini-
malne, gdyż faktyczną rekompensatę za pracę 
w porze nocnej pracownicy uzyskują tylko w sytua-
cji, gdy ich wynagrodzenie ustalone umową o pra-
cę przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia. 
Jedyna możliwość usunięcia tej nieprawidłowości 
to zmiana art. 6 ust. 5 ww. ustawy, polegająca na 
wyszczególnieniu dodatku za pracę w porze noc-
nej jako składnika, którego nie uwzględnia się przy 
obliczaniu wysokości wynagrodzenia. 

Propozycja nie uzyskała akceptacji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.
	ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecz-

nej inspekcji pracy — poprzez wprowadzenie 
regulacji umożliwiającej powoływanie do peł-
nienia funkcji społecznego inspektora pracy 
w  służbach  mundurowych również funkcjo-
nariuszy niepozostających w stosunku pracy, 
lecz w stosunku służbowym o charakterze 
administracyjno-prawnym. Obecnie brak jest 
podstaw prawnych do wykonywania zadań 



149

IX. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

społecznego inspektora pracy przez funkcjo-
nariusza policji. 
Wniosek został przyjęty. Przygotowanie pro-

jektu zmian ww. ustawy będzie poprzedzone 
dyskusją na forum Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych, gdyż materia aktu 
dotyczy działalności związków zawodowych. Usta-
lenia Trójstronnej Komisji nt. kierunków i zakresu 
zmian w ustawie o społecznej inspekcji pracy będą 
podstawą opracowania przez Ministerstwo założeń 
do jej nowelizacji.
	rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 wrześ-

nia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, poprzez nowelizację:

§ 1 ust. 5 i dostosowanie jego treści do § 4  −
tego rozporządzenia, co pozwoli na jedno-
znaczne rozstrzygnięcie, że u pracodaw-
cy będącego jednostką organizacyjną, 
służba  bhp  podlega bezpośrednio oso-
bie zarządzającej tą jednostką lub osobie 
wchodzącej w skład organu zarządzające-
go, upoważnionej przez ten organ do spra-
wowania nadzoru w sprawach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy;
§ 1 ust. 3 i dostosowanie jego treści do art.  −
23711 § 1 Kp, nakładającego na pracodaw-
cę zatrudniającego 100 pracowników obo-
wiązek utworzenia służby bhp. 

Wnioski uzyskały akceptację; proponowa-
ne zmiany zostaną uwzględnione przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia.
	rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych — poprzez dostoso-
wanie jego przepisów do specyficznych warun-
ków przemieszczania ludzi. 
Wniosek nie uzyskał akceptacji.

	rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 wrześ-
nia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 
— poprzez określenie ciężaru dopuszczalne-
go dla kobiety przy zespołowym przenoszeniu 
(podnoszeniu) ciężarów. 
Wniosek nie został przyjęty.

	rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy — poprzez wprowadzenie 
uregulowań dotyczących procedury  cofania 
uprawnień  rzeczoznawcy do spraw bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 
nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.

Do Ministra  Zdrowia skierowano wnioski 
legislacyjne dotyczące nowelizacji:
	rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi-
sku pracy — poprzez stworzenie pracodaw-
com zobowiązanym do zapewnienia ciągłego 
pomiaru  czynnika szkodliwego dla zdrowia 
— dla którego została określona wartość naj-
wyższego dopuszczalnego stężenia pułapo-
wego (NDSP) — możliwości samodzielnego 
przeprowadzania ww. pomiaru (z wykorzysta-
niem własnych analizatorów stacjonarnych lub 
indywidualnych, opartych na zasadzie bezpo-
średniego odczytu). Uwzględnienie powyż-
szego wniosku oznacza również konieczność 
określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
wykonujących wskazane badania.
Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 

nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.
	ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia 

— poprzez ustalenie  okresu  między  bada-
niami  i  pomiarami czynnika szkodliwego 
wykazującymi wartość poniżej 0,1 najwyższe-
go dopuszczalnego stężenia lub najwyższego 
dopuszczalnego natężenia.
Minister Zdrowia przygotował wstępny projekt 

nowelizacji rozporządzenia uwzględniający zgło-
szoną propozycję.
	wykazu chorób zawodowych stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych — poprzez uzupełnienie  tego 
wykazu  o  schorzenia  układu  mięśniowo- 
-szkieletowego (szczególnie kręgosłupa) 
powodowane ręcznym przemieszczaniem cię-
żarów.
Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 

nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.

Ministrowi Środowiska zgłoszono propozycję 
nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach — poprzez wprowadzenie art. 221 o treści: 
„Właściwy organ, na wniosek okręgowego inspektora 
pracy, może cofnąć w drodze decyzji zatwierdzenie 
programu gospodarki  odpadami  niebezpieczny-
mi, jeżeli sposób gospodarki odpadami powoduje 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracowni-
ków realizujących tę gospodarkę”.
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Minister Środowiska poinformował, iż propo-
zycja nowelizacji ustawy zostanie szczegółowo 
przeanalizowana w trakcie trwających prac nad 
założeniami do nowej ustawy o odpadach (trans-
ponującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy). 

Wniosek nie został jednak uwzględniony.

Ministrowi  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego 
przedstawiono wniosek dotyczący nowelizacji roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierun-
ków studiów — poprzez dodanie  nazwy  kierun-
ków  studiów:  bezpieczeństwo i higiena pracy, 
z uwagi na konieczność skorelowania przepisów 
ww. rozporządzenia z przepisami § 4 ust. 2 pkt 2 
— 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrześ-
nia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy .

3.  Opiniowanie aktów prawnych

Wniosek został zaakceptowany. W dniu 1 paź-
dziernika 2009 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie nazw kierunków 
studiów, w którym uwzględniono propozycję legis-
lacyjną Głównego Inspektora Pracy.

W ramach ustawowych kompetencji, Państwo-
wa Inspekcja Pracy zaopiniowała w 2009 r. ogółem 
45 projektów aktów prawnych — 12 ustaw oraz 
33 rozporządzenia (1— Prezesa Rady Ministrów, 
2 — Rady Ministrów oraz 30 — ministrów).

Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały w czę-
ści akceptację i zostały uwzględnione w projektach 
aktów prawnych.


