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Dział X Kp – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy również wskazać kontrowersje, jakie 
wzbudza stosowanie w praktyce postanowień 
art. 155 Kp. Wprowadzenie zmian w systemie szkol-
nictwa (m.in. dot. czasu trwania nauki w szkołach 
średnich oraz upowszechnienie licencjatu) sprawia, 
iż celowe wydaje się ustalenie nowych zasad zali-
czania okresów nauki do stażu pracy, od którego 
zależy wymiar urlopu.

Badania lekarskie

Z uwagi na pojawiające się rozbieżności w inter-
pretacji pojęcia bezpośredniość, użytego w art. 229 
§ 1 Kp, wskazane jest doprecyzowanie, kiedy po-
nowne zatrudnienie jest bezpośrednie i wobec tego 
nie rodzi obowiązku poddania wstępnym badaniom 
osoby przyjmowanej ponownie do pracy u danego 
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowi-
sko o takich samych warunkach pracy. 

Zastrzeżenia nadal budzi brak prawnego obo-
wiązku przechowywania przez pracodawcę kopii 
skierowań na badania, co utrudnia, zdaniem inspek-
torów pracy, kontrolę prawidłowości tych skierowań 
– w zakresie informacji o występowaniu na stano-
wiskach pracy czynników i warunków szkodliwych 
dla zdrowia pracowników. Rodzaj przekazanych 
informacji ma bardzo często zasadniczy wpływ na 
wydanie orzeczenia potwierdzającego lub wyklucza-
jącego możliwość wykonywania pracy w określonych 
warunkach.

Szkolenia

Celem poprawy ogólnego bezpieczeństwa wy-
konywania pracy przez pracowników, inspektorzy 
zgłaszają potrzebę nałożenia na pracodawców obo-
wiązku przeprowadzania ponownego szkolenia w za-
kresie bhp (zwłaszcza instruktażu stanowiskowego) 
po dłuższej przerwie w pracy spowodowanej np. urlo-
pem wychowawczym, czy też urlopem bezpłatnym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o czasie pracy kierowców

Przeprowadzone kontrole wskazują, iż pracodaw-
cy i ich służby nadal niewłaściwie stosują przepisy 
o czasie pracy kierowców. Wątpliwości interpretacyj-
ne wzbudza charakter prawny przerw w prowadzeniu 
pojazdu, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia WE 561/
2006 i art. 7 Umowy AETR. Wskazuje się bowiem, że 
przepis art. 27 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierow-
ców zalicza wymienione przerwy do czasu dyżuru, 
o którym mowa w art. 9 ustawy, wymieniającym 

dwa rodzaje dyżuru rekompensowane w odmienny 
sposób. Nie istnieje zatem jednoznaczna podstawa 
prawna regulująca sposób ustalania rekompensat 
w sytuacji wspomnianych przerw w prowadzeniu 
pojazdu. 

Zastrzeżenia budzi również art. 24 pkt 2 ustawy, 
ograniczający treść oświadczenia uzyskiwanego od 
kierowców tylko do kwestii zatrudnienia u innego pra-
codawcy, czyli wyłącznie w ramach stosunku pracy. 
Tym samym omawiany przepis nie spełnia swojej 
funkcji ochronnej, ponieważ nie uwzględnia czasu 
wykonywania pracy przez kierowcę na podstawie 
umów cywilnoprawnych – który nie jest rejestrowany, 
a może niejednokrotnie przekraczać wymiar czasu 
pracy wynikający ze stosunku pracy. 

Zaobserwowano również zjawisko niewłaściwego 
ewidencjonowania czasu pracy kierowców, polegają-
ce m.in. na niewykazywaniu godzin pracy i dyżuru, 
co jest konsekwencją nieodpowiedniego operowania 
selektorem rodzaju aktywności tachografu. 

Pomimo to pozytywnie ocenia się art. 9 ust. 3, 
nakazujący traktować okres nieprzeznaczony na kie-
rowanie pojazdem przez jednego z dwóch kierowców 
prowadzących pojazd – jako czas dyżuru. 

Podobnie pozytywnie należy ocenić wprowa-
dzenie – do art. 26 ustawy – zasady, iż warunki 
wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać 
składników wynagrodzenia, których wysokość jest 
uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub 
ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie 
wpłynęłoby na pogorszenie bezpieczeństwa jazdy. 
Za właściwe należy także uznać rozszerzenie zakresu 
zastosowania przepisów ustawy do motorniczych 
oraz kierowców autobusów miejskich.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

o zakładach opieki zdrowotnej 

Pomimo wprowadzenia szeregu zmian do ustawy, 
które obowiązują od początku roku sprawozdawcze-
go, ustawowe regulacje – zwłaszcza w zakresie 
czasu pracy – w dalszym ciągu budzą wiele wątpli-
wości, m.in. z uwagi na ich nieprecyzyjność. Brak jest 
rozwiązań odnośnie czasu pracy lekarzy i innych pra-
cowników z wyższym wykształceniem wykonujących 
zawód medyczny i zatrudnionych w zakładach opieki 
zdrowotnej w niepełnym wymiarze czasu pracy, co 
przekłada się na kwestię prawidłowego ustalenia 
długości dyżuru medycznego. Ponadto, w ustawie 
nie zdefiniowano pojęcia pracownik obsługi, co po-
woduje, iż bardzo często w niepublicznych zakładach 
opieki zdrowotnej (w przeciwieństwie do zoz-ów 
publicznych) salowe, pracownicy administracji, czy 
też pomoce laboratoryjne pracują 8 godzin dziennie, 
zamiast 7 godzin 35 minut. Brakuje również unormo-
wań odnoszących się do sytuacji, w której pracownik 
korzysta z urlopu wypoczynkowego przez 7 godzin 
35 minut, a następnie wykonuje pracę w ramach 
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dyżuru medycznego przez kolejne 16 godzin 25 mi-
nut w danej dobie. 

Stosowanie art. 32k ustawy i łączenie różnych 
form aktywności zawodowej, polegającej na zwykłej 
pracy ordynatora na oddziale, dyżurze medycz-
nym oraz pozostawaniu w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych – przy zachowaniu prawa 
pracownika do 11 godzin dobowego odpoczynku 
– powoduje nagminne łamanie przepisów dot. ww. 
odpoczynku.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu 

pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Mimo iż ustawa – będąca w swych zrębach wyni-
kiem implementacji dyrektywy wspólnotowej – obo-
wiązuje od ponad dwóch lat, nadal budzi wątpliwości 
interpretacyjne. Postulowane jest rozgraniczenie 
uprawnień rad pracowników i związków zawodowych 
do zasięgania informacji i przeprowadzania konsulta-
cji w sprawach będących przedmiotem innych uregu-
lowań (dotyczy to zwłaszcza trybu postępowania przy 
zwolnieniach grupowych i transferze przedsiębior-
stwa). Obecne przepisy powodują niepotrzebne du-
blowanie się procedury informacyjno-konsultacyjnej. 

Brak jest również regulacji, która pozwalałaby 
uznać radę pracowników za organ przedstawicielski 
pracowników w rozumieniu przepisów innych ustaw 
(m.in. ustawy dotyczącej zwolnień grupowych), 
w sytuacji braku związków zawodowych u danego 
pracodawcy. 

Pozytywnie natomiast należy ocenić wprowadzo-
ne do ustawy zmiany, które weszły w życie 14 czerwca 
2008 r. Uchylono wówczas m.in. ust. 2 art. 7 przewi-
dujący nieuwzględnianie pracowników młodocianych 
przy ustalaniu liczby pracowników przesądzającej 
o obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zmienio-
no również przepisy art. 11, które w obecnym brzmie-
niu rozwiały część wcześniejszych wątpliwości co do 
dalszego bytu rady w sytuacji zmniejszenia stanu 
zatrudnienia poniżej 50 pracowników. Nadal jednak 
zmiany wymaga tryb powoływania rady, zwłaszcza 
w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 
2008 r., uznającego różnicowanie praw pracowników 
zależnie od ich przynależności do reprezentatywnej 
organizacji związkowej – za niezgodne z Konstytucją. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości interpreta-
cyjne budzą m.in. następujące przepisy:
–  § 40 ust. 1 i 2, który nie określa częstotliwości 

kontroli stanu bhp, jak również sposobu reje-
stracji nieprawidłowości, co nie pozwala na wery-

fikację realizacji dyspozycji tego przepisu przez
pracodawców. Szczególną uwagę zwraca rów-
nież (jak wykazują przeprowadzone kontrole) 
bagatelizowanie treści ustępu drugiego, nakazu-
jącego osobom kierującym pracownikami, w razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich 
życia lub zdrowia – niezwłoczne wstrzymanie prac 
i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagro-
żenia;

–  § 45 ust. 1 odwołujący się do psychofizycznych 
właściwości pracowników, a także odsyłający do 
zasad ergonomii, co powoduje dużą uznanio-
wość ze strony pracodawcy; 

–  § 49 ust. 1–3 zawierające mało precyzyjne zwroty, 
takie jak: praca wymagająca stale pozycji stojącej, 
czy też odpoczynek w pobliżu miejsca pracy; 
w ocenie inspektorów wskazane jest wprowa-
dzenie zmian poprzez określenie maksymalnej 
odległości od stanowiska pracy, w jakiej może 
znajdować się miejsce do siedzenia oraz obo-
wiązku zorganizowania go w budynku, w którym 
jest wykonywana praca; ponadto powyższym 
zapisom powinno towarzyszyć wprowadzenie 
regulacji zobowiązującej pracodawców do za-
pewnienia stosownych przerw osobom zatrud-
nionym przy ciągłej pracy stojącej, podobnie jak 
ma to miejsce w odniesieniu do osób pracujących 
przy monitorach ekranowych. 

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

Rozporządzenie zawiera regulacje występujące 
już w rozporządzeniach w sprawie ogólnych prze-
pisów bhp oraz w sprawie bhp podczas wykonywa-
nia robót budowlanych. Krytyczne uwagi dotyczą 
w szczególności treści załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia zawierającego wykaz maszyn i urządzeń,
do obsługi których wymagane jest uzyskanie upraw-
nień kwalifikacyjnych. Kwestionowany jest zwłasz-
cza zbyt szeroki zakres tego załącznika i związana
z tym konieczność posiadania stosownych upraw-
nień do obsługi szeregu maszyn niepowodujących 
zwiększonego zagrożenia dla pracownika. Zwraca 
również uwagę sztuczność podziału na grupy urzą-
dzeń, który skutkuje tym, że w zależności od miejsca 
wykonywania pracy – do obsługi tego samego urzą-
dzenia są wymagane lub nie są wymagane uprawnie-
nia (jako przykład można podać zagęszczarki, ubijaki 
mechaniczne, czy piły mechaniczne do ścinki drzew). 
Ponadto, zbyt restrykcyjnie sformułowano przepis 
stanowiący, iż montaż (demontaż) każdego typu 
rusztowania metalowego, np. o niewielkiej wysokości 
(do 1,5 m) może być wykonany tylko przez osobę 

C.  Akty wykonawcze


