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świadczenia zdobyte w czasie kontroli ujawniają du-
że trudności pracodawców z identyfikacją czynników 
biologicznych. Nie zawsze mają oni wystarczającą 
wiedzę (z zakresu bakteriologii, wirusologii oraz mi-
kologii), by prawidłowo zastosować postanowienia 
przepisu. Opisany stan skutkuje często podejmowa-
niem pozornych działań, które nie mają wpływu na 
poprawę bezpieczeństwa pracujących. 

Praktycznie niemożliwe jest spełnienie wymagań 
zawartych w § 5 ust. 1, który stanowi, że przed wybo-
rem środka zapobiegawczego, pracodawca powinien 
dokonać oceny ryzyka zawodowego uwzględniając 
klasyfikację wg grup zagrożenia i wykaz szkodliwych 
czynników biologicznych, ich rodzaj, stopień i czas 
narażenia oraz wskazówki organów właściwej ins-
pekcji sanitarnej, PIP i jednostek służby medycyny 
pracy. Przede wszystkim dlatego, że nie wyznaczono 
NDS czynników biologicznych, nie wskazano trybu 
udzielania wskazówek przez ww. organa, a ponadto 
badania na obecność tych czynników są mało do-
stępne. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy związanej z występowaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych 

Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązki 
jedynie na pracodawcę i w odniesieniu do pracowni-
ka, co powoduje zawężenie zakresu oddziaływania. 
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, kon-
troli PIP – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
– podlegają również przedsiębiorcy, niebędący pra-
codawcami, na rzecz których jest świadczona praca 
przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące 
na własny rachunek działalność gospodarczą, bez 
względu na podstawę świadczenia tej pracy. Należy 
zauważyć, że jest to problem systemowy, ponieważ 
dotyczyć będzie większości aktów wykonawczych do 
Kodeksu pracy z zakresu bhp. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych

Z kontroli inspektorów pracy wynika, że tylko jed-
na kwestia nasuwa wątpliwości. Dotyczy to braku 
uszczegółowienia w § 2 wartości temperatury, od któ-
rej należy wyposażać zbiorniki, maszyny i inne urzą-
dzenia techniczne w ochronną izolację cieplną.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
przemysłu spirytusowego

Akt prawny należy ocenić pozytywnie, ponieważ 
nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z narażeniem na hałas lub
drgania mechaniczne

Inspektorzy pracy zwracają uwagę, że obowiązki 
pracodawcy wynikające z § 3 ust. 3, dotyczące pla-
nowania i podejmowania działań zmniejszających 
ryzyko zawodowe po przekroczeniu wartości 80 dB 
dla hałasu – są niespójne z zapisami polskiej nor-
my PN-N-18002:2000 „Systemy zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do 
oceny ryzyka zawodowego”. W pkt. B.2 załączni-
ka B do tej normy wskazano, że jeśli wartość hałasu 
w środowisku pracy jest mniejsza niż połowa naj-
wyższych dopuszczalnych wartości ze względu na 
ochronę słuchu,  to ryzyko zawodowe uznaje się za 
„małe”, a wtedy do niezbędnych działań należy je-
dynie „zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje 
co najwyżej na tym samym poziomie”. Ponieważ 
przepis zapewnia lepszą ochronę pracownika, nale-
żałoby rozważyć aktualizację normy.

2. Wnioski legislacyjne

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspe-
kcji Pracy – Główny Inspektor Pracy skierował  do 
właściwych ministrów 15 wniosków legislacyjnych. 
Wnioski zawierały propozycje nowelizacji obowiązu-
jących przepisów, a także wydania nowych aktów 
prawnych, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej przedsta-
wiono 3  wnioski dotyczące nowelizacji:

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy – m.in. po-
przez  zdefiniowanie pojęć „jednostki organizacyj-
nej”, „przygotowania dydaktycznego” wykładow-
cy i instruktora realizującego program szkolenia 
w dziedzinie bhp oraz jednoznaczne wskazanie 
rodzaju prac (szczególnie niebezpiecznych), przy
których konieczne jest częstsze odbywanie 
szkoleń, a także ustalenie wzoru zaświadczenia 
potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego 
w dziedzinie bhp.
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 
– poprzez wprowadzenie obowiązku przecho-
wywania w aktach osobowych pracownika kopii 
skierowania na badania lekarskie. 
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ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– poprzez objęcie społecznych inspektorów 
pracy wykonujących swoją funkcję w podziem-
nych zakładach górniczych (zwolnionych na czas
pełnienia funkcji zakładowego społecznego ins-
pektora pracy z obowiązku wykonywania pracy) 
przepisami art. 50 c ust. 2 tej ustawy. Zmiana 
przepisów pozwoli na  zaliczenie okresu zwolnie-
nia z obowiązku wykonywania pracy na czas peł-
nienia funkcji zakładowego społecznego inspek-
tora pracy w podziemnych zakładach górniczych 
– do okresu pracy uprawniającego do otrzymania 
emerytury górniczej.
Odpowiadając na złożone wnioski, Minister Pracy 

i Polityki Społecznej poinformował, że przygotowany 
został projekt zmian rozporządzenia Ministra Gospo-
darki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w którym uwzględniono 
znaczną część propozycji Głównego Inspektora 
Pracy. 

Nie zyskała aprobaty koncepcja zwiększenia czę-
stotliwości szkolenia okresowego do: nie rzadziej niż 
raz na 3 lata – dla pracodawców i innych osób kie-
rujących pracownikami, a także dla pracowników 
służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej 
służby.

Odnośnie propozycji przechowywania przez pra-
codawcę kopii skierowania na profilaktyczne bada-
nia lekarskie w aktach pracowniczych – została  ona 
uwzględniona we wstępnym projekcie nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy. 

Akceptacji Ministra nie uzyskała natomiast propo-
zycja zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 

Do Ministra Gospodarki skierowano 6 wnios-
ków dotyczących:

nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pra-
wo energetyczne lub też ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  
– poprzez wyposażenie Urzędu Regulacji Ener-
getyki w prawo kontroli i nakładania sankcji
w stosunku do podmiotów prowadzących bez 
koncesji działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu paliwami;
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy magazynowaniu, na-
pełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych –
poprzez określenie szczegółowych wymagań bez-

pieczeństwa i higieny pracy dla stacji gazu płyn-
nego i rozlewni gazu płynnego;
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu spraw-
dzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych – przez jed-
noznaczne określenie kwalifikacji pracowników 
obsługujących urządzenia i instalacje gazowe na 
stacjach autogazu; 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa – w celu 
jednoznacznego określenia częstotliwości badań 
i pomiarów urządzeń oraz instalacji elektroener-
getycznych pracujących w strefach zagrożenia 
wybuchem; 
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach spawalni-
czych – poprzez uzupełnienie listy alternatywnie 
wymienionych dokumentów, potwierdzających  
posiadanie uprawnień do prac spawalniczych –
o zaświadczenie kwalifikacyjne „wymagane od 
osoby wykonującej czynności spawania”;
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest – poprzez szczegółowe określenie wa-
runków technicznych prowadzenia monitoringu 
powietrza oraz terminu zgłoszenia do właści-
wego okręgowego inspektora pracy informacji
o rozpoczęciu prac zabezpieczania lub usuwania 
wyrobów zawierających azbest (na co najmniej
10 dni przed faktem).

Ustosunkowując się do wniosków, Minister Gos-
podarki nie podzielił stanowiska Głównego Inspek-
tora Pracy co do konieczności zmiany przepisów
w zakresie:
– kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konser-

wacji urządzeń technicznych,
– bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spa-

walniczych,
– sposobów i warunków bezpiecznego użytkowa-

nia i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Minister potwierdził natomiast prowadzenie prac 

legislacyjnych, w ramach powołanych zespołów ro-
boczych, nad pozostałymi przepisami wskazanymi 
we wnioskach Głównego Inspektora Pracy.

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedsta-
wiony został wniosek dotyczący nowelizacji rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeńs-
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twa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwór-
stwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego 
– w celu dostosowania  jego zapisów do uregulowań 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bhp. 

Do 31 marca 2008 r. Minister nie zajął stanowiska 
w sprawie wniosku.

Do Ministra  Zdrowia skierowano 3 wnioski legi-
slacyjne dotyczące nowelizacji:

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grud-
nia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanej z występowaniem w miejscu pra-
cy czynników chemicznych – w celu wprowadze-
nia definicji pojęcia „narażenie”, co pozwoli na 
wyeliminowanie wątpliwości, którzy pracownicy 
powinni zostać objęci monitoringiem biologicz-
nym (dot. pomiaru stężenia ołowiu we krwi)

 oraz zmiany treści § 4 ust. 2 poprzez dodanie 
zapisu, iż ponowna ocena ryzyka powinna być 
przeprowadzona w szczególności w przypadku 
przekroczenia poziomu dopuszczalnej wartości 
biologicznej ołowiu we krwi pracownika;
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 
2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czyn-
ników lub procesów technologicznych o dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowi-
sku pracy – m.in. poprzez  wprowadzenie zapisu  
określającego sposób rejestracji pracowników 
zatrudnionych przy pracach w kontakcie z sub-
stancjami, preparatami, czynnikami lub procesa-
mi technologicznymi o działaniu rakotwórczym
i mutagennym, zgodnie z delegacją zawartą
w art. 222 § 3 pkt 3 Kodeksu pracy;
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej  z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy – w celu zmiany 
brzmienia § 3 ust. 2 polegającej na jednoznacz-
nym nałożeniu na lekarza obowiązku uzupeł-
nienia informacji pracodawcy – na temat wystę-
powania czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
warunków uciążliwych – o własne spostrzeże-
nia z przeprowadzonej wizytacji stanowisk pracy, 
a także 

 ujednolicenia zapisów załącznika nr 1 z zapisa-
mi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 1 grudnia 
2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynni-
ków lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pra-
cy oraz zapisem wykazu substancji niebezpiecz-
nych stanowiącego załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 28 września 2005 r. w sprawie 
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich kla-
syfikacją i oznakowaniem.
Z odpowiedzi Ministra wynika, że przewiduje się 

przygotowanie 2 wstępnych projektów rozporzą-
dzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy związanej z występowa-
niem w miejscu pracy czynników chemicznych oraz
w sprawie substancji, preparatów, czynników lub pro-
cesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym w środowisku pracy – w których 
większość propozycji zgłoszonych przez Główne-
go Inspektora Pracy zostanie uwzględniona, w tym 
część spośród nich będzie jeszcze przedmiotem 
konsultacji z innymi ministerstwami.

Ponadto został już opracowany wstępny projekt 
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie przeprowadzania badań le-
karskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy, a kwestie dotyczące spójności przepisu 
z innymi aktami prawnymi zostaną rozważone w toku 
prac legislacyjnych.

Do Ministra Budownictwa skierowano ponownie 
2 wnioski o nowelizację rozporządzeń (patrz: Wnioski 
legislacyjne – Sprawozdanie GIP z działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.):

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych, 
Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gos-
podarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogo-
wych i mostowych.

***

Zgodnie z kompetencjami Państwowej Inspekcji 
Pracy, w 2007 r. zaopiniowano ogółem  38  projek-
tów aktów prawnych – 7 ustaw oraz 31 rozporządzeń 
(5 – Rady Ministrów i 26 – ministrów).

Uwagi i propozycje zgłoszone do aktów praw-
nych uzyskały w większości akceptację i zostały 
uwzględnione w projektach lub obowiązujących ak-
tach prawnych.




