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Kodeks Pracy

Stosunek pracy

Doświadczenia płynące z działalności kontrol-
nej skłaniają do wniosku, że umowy cywilnopraw-
ne stosowane jako podstawa świadczenia pracy 
przez osoby fizyczne są nadużywane w obrocie 
prawnym i zawierane wielokrotnie w sytuacji, w któ-
rej powinna być zawarta umowa o pracę. Pracodaw-
cy, którzy kwestionują wnioski inspektorów o za-
trudnianie zgodnie z charakterem wykonywanej 
pracy, powołują się na okoliczność, że zawarcie 
umowy cywilnoprawnej zostało zaakceptowane 
przez strony umowy. Uzasadniając swoje stano-
wisko, wskazują na zasadę swobody umów oraz 
orzeczenia Sądu Najwyższego, w myśl których
o rodzaju umowy decyduje zgodny zamiar stron
i cel umowy oraz okoliczności istniejące w chwili jej 
zawierania. 

Obowiązujący od 1 stycznia 2004 r. przepis 
art. 221 Kp określa zakres informacji, których pra-
codawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie oraz od pracowników. Regulacja 
ta, łącznie z innymi przepisami o ochronie danych 
osobowych, ma w praktyce skutecznie zapobie-
gać m.in. dyskryminacyjnej selekcji na rynku pracy. 
W poprzednim stanie prawnym – brak zapisu okreś-
lającego dopuszczalny zakres żądanych przez 
pracodawcę informacji powodował spory stron sto-
sunku pracy oraz mógł zagrażać naruszeniem dóbr 
osobistych kandydata do pracy czy pracownika.

Warunki zatrudnienia pracowników

skierowanych do pracy na terytorium RP

z państwa będącego członkiem UE

Z doświadczeń inspektorów pracy w zakresie 
stosowania przepisów o warunkach zatrudnienia 
pracowników skierowanych do naszego kraju z in-
nych państw będących członkami UE wynika, że
w praktyce nie dochodzi do naruszania tych regu-
lacji. Ma to związek przede wszystkim z warunkami 
pracy i płacy obowiązującymi w kraju wysyłającym. 
Z reguły są one korzystniejsze niż w Polsce, nie ma 
zatem obawy, że zaproponowane warunki pracy 
lub płacy będą mniej korzystne niż obowiązują-
ce na terenie kraju, z którego przybyli pracownicy 
delegowani. 

Należy natomiast podkreślić, że w przypadku 
pracowników delegowanych z Polski do krajów bę-
dących członkami UE zauważalne jest zjawisko tzw. 
dumpingu socjalnego, polegające na niezapewnia-
niu pracownikom minimalnych stawek wynagro-
dzenia obowiązujących w kraju delegowania. Obec-
ne przepisy prawa pracy nie przewidują żadnych 
rozwiązań, które uniemożliwiałyby tego rodzaju 
praktyki u pracodawcy. 

Wynagrodzenie za pracę

i inne świadczenia ze stosunku pracy 

W dalszym ciągu wątpliwości interpretacyjne 
wzbudza przepis art. 775 Kp, zgodnie z którym pra-
wo do należności na pokrycie kosztów związanych 
z podróżą służbową pracownik nabywa w sytua-
cji, gdy wykonuje na polecenie pracodawcy zada-
nie służbowe poza miejscowością, gdzie znajduje 
się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem 
pracy. Brak prawnej definicji pojęcia stałe miejsce 
pracy jest przyczyną sporów stron stosunku pracy 
w sprawach dot. przyznawania świadczeń pienięż-
nych z tytułu podróży służbowej. 

Zgodnie z regulacją obowiązującą od 1 czerwca 
2004 r., jeżeli należność nie jest potrącana na rzecz 
pracodawcy, wolną od potrąceń kwotę stanowi 80% 
minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzona zmia-
na daje pracownikom większą swobodę dyspono-
wania swoim wynagrodzeniem. 

W analizowanej regulacji uwagę zwraca brak 
zapisu o stosowaniu odpowiednio art. 871 § 2 Kp, 
zgodnie z którym jeżeli pracownik zatrudniony jest 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od 
potrąceń ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Brak 
takiego zapisu powoduje w praktyce, że dokonywa-
nie potrąceń za zgodą pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy jest w wielu 
przypadkach – zważywszy na wysokość otrzymy-
wanego przez takiego pracownika wynagrodzenia 
– niemożliwe. 

Przepisy o czasie pracy

Często wskazywanym przez inspektorów pro-
blemem jest brak w dziale szóstym Kodeksu pra-
cy regulacji dot. obowiązku tworzenia przez praco-
dawcę harmonogramów czasu pracy (obowiązek 
taki mają np. pracodawcy zatrudniający pracow-
ników ochrony zdrowia lub kierowców). Brak 
takiego dokumentu uniemożliwia prawidłowe usta-
lenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych.

Uwagę zwraca również art. 132 § 3 Kp, który 
mówi, że jeżeli pracownikowi nie zapewniono od-
poczynku dobowego, należy udzielić mu w okresie 
rozliczeniowym odpoczynku w równoważnym wy-
miarze. Wątpliwości interpretacyjne dotyczą sposo-
bu ustalania prawa do takiego odpoczynku.

Należy podkreślić, że w dalszym ciągu brak 
prawnej definicji pojęcia dzień wolny od pracy, co 
prowadzi niejednokrotnie do sporów stron stosunku 
pracy, szczególnie gdy praca ma charakter zmiano-
wy. Nie ma prawnej pewności, przy niejednoznacz-
nych interpretacjach ww. pojęcia, czy sporządzane 
przez pracodawców rozkłady czasu pracy prawi-
dłowo wskazują należne pracownikowi dni wolne 
od pracy.
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Urlopy wypoczynkowe

Wiele dyskusji nadal budzi kwestia nabywania 
prawa do urlopu przez pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, szczególnie
w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w ciągu 
roku. Zważywszy na brak stosownych regulacji,
w praktyce przyjmuje się, iż należy dokonać korekty 
uwzględniającej zmianę wymiaru. Pozostają jednak 
wątpliwości, czy przyjęta zasada jest wystarczająco 
uzasadniona prawnie. 

Dyskusyjne jest także brzmienie art. 153 § 1 Kp 
określającego prawo pracownika do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,
w którym pracownik podjął pracę. Trudności in-
terpretacyjne sprawia określenie wymiaru urlopu 
cząstkowego w pierwszym roku zatrudnienia; brak 
jest ustawowej regulacji uprawniającej do zaokrą-
glenia go do pełnych jednostek, tak jak w przy-
padku pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. 

Należy wskazać również liczne wątpliwości 
dot. stosowania art. 168 Kp. Zgodnie z przepisem, 
pracodawca jest zobowiązany do udzielenia nie-
wykorzystanego urlopu najpóźniej do końca kwar-
tału kolejnego roku kalendarzowego; termin urlopu 
wypoczynkowego strony stosunku pracy są jednak 
zobowiązane uzgodnić. Tymczasem zdarza się, że 
pracownicy odmawiają realizacji prawa do urlopu 
wypoczynkowego, w tym również do urlopów zale-
głych. Brak powszechnie obowiązującej regulacji, 
wskazującej na uprawnienia w tym zakresie pra-
codawcy i pracownika, powoduje konflikty stron 
stosunku pracy.

Inne ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o czasie pracy kierowców

Nowe rozwiązania przyjęte w ustawie o czasie 
pracy kierowców zasługują na pozytywną ocenę, 
zważywszy że większość z nich podyktowana zos-
tała koniecznością poprawienia stanu prawnego 
określonego poprzednią ustawą. Szczególnie istot-
ne jest doprecyzowanie definicji czasu pracy kierow-
ców, wprowadzenie pojęcia okresu pozostawania
w dyspozycji, a także obowiązku złożenia oświad-
czenia o pracy u innego pracodawcy. Ten ostatni 
wymóg związany jest z koniecznością uwzględnie-
nia czasu pracy kierowcy u wszystkich zatrudnia-
jących go pracodawców. Przyjęte rozwiązanie ma 
zapobiec sytuacji, w której kierowca, w warunkach 
naturalnego zmęczenia pracą u jednego pracodaw-
cy, zmienia pojazd i rozpoczyna pracę w kolejnej 
firmie, gdzie czas pracy ustalany jest od początku; 
praktyka taka jest źródłem realnych zagrożeń dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Na pozytywną ocenę zasługuje również regu-
lacja dot. sporządzania rozkładów czasu pracy na 
okresy nie krótsze niż 2 tygodnie, jednoznacznie 
określająca obowiązek sporządzania harmonogra-
mów.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Z pełną aprobatą przyjęto kompleksową regulację 
problematyki związanej z zatrudnianiem pracow-
ników przez agencję pracy tymczasowej w celu 
świadczenia pracy na rzecz pracodawców użytkow-
ników. Przepisy ustawy określają m.in. czasowe li-
mity zatrudniania pracowników tymczasowych oraz 
prace które w tej formule zatrudnienia wykonywane 
być nie mogą. Ponadto formułują zasadę, zgodnie 
z którą pracownik tymczasowy w okresie wykony-
wania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie 
może być traktowany mniej korzystnie w zakresie 
warunków pracy i innych warunków zatrudnienia
niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę 
na takim samym lub podobnym stanowisku. 

Wątpliwości interpretacyjne wzbudza art. 20 
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 
zgodnie z którym w okresie obejmującym 36 ko-
lejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy 
tymczasowej przez pracownika tymczasowego na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może 
przekroczyć 12 miesięcy. Nie ma jasności, jak na-
leży rozumieć zapis – na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, adresatem tej regulacji 
jest agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca 
użytkownik. W praktyce zdarzają się natomiast sy-
tuacje, kiedy pracownik tymczasowy wykonuje pra-
cę na rzecz pracodawcy użytkownika znacznie dłu-
żej niż 12 miesięcy, z tym że zatrudniony jest przez 
różne agencje pracy tymczasowej. 

Dyskusja dotyczy również możliwości zatrud-
niania osób w formule pracy tymczasowej na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. Przepis art. 26 usta-
wy według wielu komentatorów dotyczy jedynie 
osób młodocianych, zgodnie natomiast z inter-
pretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
dostępność zatrudnienia osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych w formule pracy tymczasowej jest 
nieograniczona.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.

o informowaniu pracowników

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Po wejściu w życie regulacji pojawiły się wątpli-
wości dotyczące sposobu tworzenia rady pracow-
ników oraz definicji podmiotów, do których stosuje 
się nowe przepisy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 mają one 
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zastosowanie do pracodawców wykonujących dzia-
łalność gospodarczą. Ustawa nie definiuje jednak 
pojęcia wykonujący działalność gospodarczą. 

Wątpliwości dotyczą także zasad postępowa-
nia w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia
w czasie trwania kadencji rady pracowników. Nie 
ma pewności, czy wówczas skład rady powinien 
pozostać niezmieniony do końca kadencji.

Dyskusje budzi również brzmienie art. 8 usta-
wy, zgodnie z którym pracodawca obowiązany 
jest zorganizować wybory na pisemny wniosek co 
najmniej 10% pracowników. Przepis nie określa, 
czy ustalając liczbę pracowników wymaganą do 
złożenia takiego wniosku należy uwzględniać stan 
zatrudnienia z dnia zgłoszenia wniosku, czy też ob-
liczać ją ze średniej liczby zatrudnionych w okresie 
ostatnich 6 miesięcy.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
pracodawca ma obowiązek informowania o stanie, 
strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia. 
Zgłaszane są wątpliwości, czy pracodawca powi-
nien np. informować radę o zatrudnieniu każdego 
kolejnego pracownika.

Akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wskazane jest wprowadzenie wzoru zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia bhp, by wyelimi-
nować stosowanie wzoru zamieszczonego w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych, ponieważ nie przewiduje on infor-
macji o rodzaju szkolenia i nie uwzględnia formy 
szkolenia w postaci instruktażu.

Zastrzeżenia budzą zapisy § 15 ust. 1 oma-
wianego rozporządzenia. Nieprecyzyjne kryterium 
stopnia zagrożeń, uzasadniających prowadzenie 
szkoleń okresowych nie rzadziej niż raz w roku, 
powoduje że bardzo wielu pracodawców nie prze-
strzega tego przepisu, a inspektorzy pracy nie mogą 
go skutecznie egzekwować. 

Przyczyną wielu wątpliwości jest także brak 
definicji pojęcia stanowisko robotnicze. Trudno tym 
samym rozstrzygnąć, czy np. takie grupy zawodowe 
jak sprzedawcy czy listonosze mieszczą się w ww. 
kategorii.

Wskazane jest również zdefiniowanie jednostki 
organizacyjnej, upoważnionej – obok pracodawcy 
– do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

Ponadto inspektorzy pracy krytycznie oceniają 
szkolenia realizowane w formie samokształcenia 

kierowanego; jak wynika z obserwacji inspektorów, 
w znacznej części przypadków jest to forma „kupo-
wania” zaświadczeń. 

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 

Rozporządzenie jednoznacznie rozstrzyga za-
gadnienia związane z narażeniem na hałas oraz 
drgania mechaniczne, i nie budzi żadnych wątpli-
wości.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy

Rozporządzenie adekwatnie reguluje tryb, me-
tody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy oraz sposób 
rejestrowania i przechowywania wyników badań
i pomiarów. 

Pewne zapisy wymagają jednak doprecyzowa-
nia. W myśl § 2 ust. 1, badań i pomiarów czynnika 
szkodliwego nie przeprowadza się, jeżeli wyniki 
dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i po-
miarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego 
dopuszczalnego stężenia lub natężenia. W prze-
pisie nie określono jednak terminu tego drugiego 
pomiaru. W praktyce więc pracodawcy poprzesta-
ją na jednorazowym badaniu czynnika szkodliwego,
w tym rakotwórczego lub mutagennego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,

preparatów, czynników lub procesów

technologicznych o działaniu rakotwórczym

lub mutagennym w środowisku pracy 

W ocenie PIP, wadą rozporządzenia jest brak 
definicji takich pojęć jak narażenie i kontakt z czyn-
nikiem rakotwórczym lub mutagennym. W związku 
z tym pracodawcy mają wątpliwości interpretacyjne 
i popełniają błędy w prowadzeniu rejestrów: prac
z czynnikami chemicznymi o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym oraz pracowników zatrud-
nionych przy tych pracach.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczą również § 8,
w którym zobowiązuje się pracodawcę do „doko-
nania weryfikacji uprzedniej oceny narażenia zawo-
dowego”, chociaż wcześniej pracodawca nie został 
zobowiązany jakimkolwiek zapisem do dokonania 
takiej oceny.

Ponadto w rozporządzeniu brakuje informa-
cji, że narażenie nie może przekraczać wartości 
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dopuszczalnej czynnika rakotwórczego lub muta-
gennego (NDS). W tym zakresie rozporządzenie 
jest niezgodne z art. 5 pkt 4 dyrektywy 2004/37/WE
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pra-
cowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 
na działanie czynników rakotwórczych lub mutage-
nów podczas pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

zatrudnionych na stanowiskach pracy,

na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 

Zapis § 14 ust. 2 stanowi, że pracodawca po-
winien zapewnić pracownikom niezbędne środki 
ochrony indywidualnej, przy czym odzież ochronna 
i obuwie ochronne powinny być wykonane z ma-
teriałów antyelektrostatycznych i spełniać kryteria 
określone w przepisach w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 
Tymczasem pkt. 2. 3 załącznika II do dyrektywy 
1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
stanowi, że: „…Pracownicy muszą być zaopatrze-
ni w odpowiednie ubiory zawierające materiały, 
które nie tworzą wyładowań elektrostatycznych 
mogących powodować powstawanie środowisk 
wybuchowych”. 

W przeszłości polscy pracodawcy wyposażali 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, również 
w bieliznę antyelektrostatyczną. Jednak obecnie 
ograniczają się wyłącznie do odzieży wierzchniej, tj. 
spodni, bluz i koszul. Ze względów bezpieczeństwa 
wskazane jest wprowadzenie do ww. rozporządze-
nia zapisu zgodnego z prawem unijnym.

Należałoby również – na co wskazują wyniki 
kontroli prowadzonych przez Państwową Inspek-
cję Pracy – załączyć do rozporządzenia wzór Do-
kumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed 
wybuchem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy w odlewniach metali

W przepisach rozporządzenia pominięte zostały 
technologie o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza
w odlewnictwie metali nieżelaznych, jak np. odlewa-
nie grawitacyjne w kokilkach, odlewanie w maszy-
nach ciśnieniowych, odlewanie odśrodkowe.

W rozporządzeniu nie uwzględniono również 
procesów uszlachetniania metali (rafinacji, mody-
fikacji, sferoidyzacji itp.), mimo że towarzyszy im 

wiele zagrożeń zawodowych i wypadkowych, takich 
jak emisja czynników szkodliwych (w tym rakotwór-
czych) do środowiska pracy, zagrożenie wybuchem, 
poparzeniem, a także problematyki zagrożeń dot. 
większości maszyn odlewniczych, w tym maszyn do 
wykonywania rdzeni, urządzeń do przygotowywania 
i przerobu mas formierskich, urządzeń do wybijania 
form, rdzeni, itp.

Uwagi szczegółowe:
�� w § 12 znajduje się zapis o zakazie pracy pod 

zawieszoną formą odlewniczą, z pominięciem 
innych urządzeń lub przedmiotów stwarzają-
cych zagrożenie (np. kadzi odlewniczej z cie-
kłym metalem);

�� § 24 ust. 2 stanowi, że okna kabiny suwnicy 
narażonej na działanie promieniowania ciepl-
nego lub odprysków ciekłego metalu mają być 
osłonięte siatką ochronną o bardzo małych 
oczkach. W praktyce siatki te bardzo szybko, 
pod wpływem m.in. odprysków metalu, stają się 
nieprzezierne i utrudniają obserwację operato-
rowi suwnicy, co stwarza dodatkowe zagrożenia 
na hali produkcyjnej. Zasadne jest dokonanie 
zmiany w treści przepisu, dopuszczającej za-
stosowanie innego rodzaju zabezpieczenia, np. 
szkła bezodpryskowego odpornego na działa-
nie odprysków roztopionego metalu;

�� w § 28 powinno znaleźć się odniesienie do 
szczegółowych regulacji zawartych w rozpo-
rządzeniu MGPiPS z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natrysko-
wym i natryskiwaniu cieplnym;

�� § 29 określający środki ochrony indywidualnej 
dla pracowników mających bezpośredni kontakt 
z ciekłym metalem powinien uwzględniać nakry-
cia głowy.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji 

pasz pochodzenia roślinnego

Rozporządzenie zostało wydane przed wej-
ściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
We wskazanych przepisach występują pewne roz-
bieżności, np.:
�� § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej stanowi, że pasy 
pędni znajdujące się na wysokości do 2 m od 
poziomu podłogi powinny być osłonięte, na-
tomiast w § 55 ust. 1 ogólnych przepisów bhp 
zapisano, że elementy ruchome i inne części 
maszyn powinny być osłonięte od poziomu pod-
łogi, podestu do wysokości co najmniej 2,5 m;
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�� § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiGŻ stanowi, 
że prace wewnątrz zbiorników mogą być wyko-
nywane po uprzednim wydaniu polecenia przez 
pracodawcę lub osobę upoważnioną, ale nie ma 
wymogu formy pisemnej, o czym mówi z kolei 
§ 86 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie MRiGŻ nie formułuje też obo-

wiązku, by osoby asekurujące prace wewnątrz 
zbiornika były wyposażone w takie same środki 
ochrony indywidualnej jak pracownik wchodzący do 
zbiornika. Wymagania takie są natomiast zawarte
w § 89 ust. 3 przepisów ogólnych.

Podkreślić należy, że przepisy ogólne bhp sta-
wiają ostrzejsze wymagania w zakresie wykonywa-
nia prac szczególnie niebezpiecznych niż przepisy 
omawianego rozporządzenia.

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

Generalnie regulacje rozporządzenia należy oce-
nić pozytywnie, niemniej doprecyzowania lub zmian 
wymagają następujące zapisy:
�� § 6 ust. 3, w którym pominięto kwestie zabezpie-

czenia sprzętu przed niepożądanym uruchomie-
niem go przez osoby postronne;

�� § 11 stanowiący, że w kabinie operatora sprzę-
tu samojezdnego może przebywać tylko osoba 
obsługująca sprzęt, co jest sprzeczne z § 46
ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia, który dopuszcza możliwość prze-
wożenia pasażera, jeżeli producent przewidział 
taką ewentualność i odpowiednio przystosował 
kabinę pojazdu;

�� § 58 ust. 1, który należałoby ujednolicić z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie oraz postanowieniem Polskiej Normy 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczą-
ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instala-
cje elektryczne w gospodarstwach rolniczych 
i ogrodniczych.
Nowelizacja omawianego rozporządzenia w za-

kresie zagadnień dot. instalacji powinna polegać 
na bezpośrednim odesłaniu do postanowień ww. 
normy. Należałoby jednocześnie wprowadzić obo-
wiązek okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) 
eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycz-
nych, z uwzględnieniem badań skuteczności dzia-
łania ochron przeciwporażeniowych. 

Ponadto rozporządzenie powinno zawierać 
precyzyjny wykaz samojezdnych lub stacjonarnych 
maszyn rolniczych, do obsługi których wymagane 
są dodatkowe kwalifikacje.

Wnioski legislacyjne

Główny Inspektor Pracy – realizując uprawnie-
nia określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
– skierował do właściwych ministrów 16 wniosków 

legislacyjnych. Wnioski te zawierały propozycje 
nowelizacji przepisów, jak również wydania nowych 
aktów prawnych, głównie z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W lutym 2006 r. Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Transportu i Budownictwa o wprowa-
dzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych oraz rozporządzeniu Ministrów Komunika-
cji Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych. Wniosek dotyczył 
uporządkowania przepisów oraz ujednolicenia po-
jęć w ww. rozporządzeniach i wydania jednego roz-
porządzenia regulującego sprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania wszystkich 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, powstałego
w wyniku scalenia obu rozporządzeń. Ministerstwo 
Transportu i Budownictwa przyjęło przekazane uwa-
gi. W maju 2006 r. Ministerstwo Transportu i Bu-
downictwa przekształcono w Ministerstwo Trans-
portu, Ministerstwo Budownictwa oraz Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej. Żaden z nowych resortów 
nie podjął prac legislacyjnych. W związku z tym
w kwietniu 2007 r. Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Budownictwa z prośbą o podjęcie dzia-
łań zgodnie z ww. wystąpieniem z lutego 2006 r. do 
Ministra Transportu i Budownictwa.

Trzy inne wnioski, skierowane do Ministra Trans-
portu i Budownictwa, uzasadniały konieczność
wydania przepisów dot. wymagań technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz warunków 
sanitarno-bytowych na:
�� morskich statkach handlowych;
�� małych i specjalistycznych statkach eksploato-

wanych w żegludze przybrzeżnej, osłoniętej
i portowej;

�� statkach żeglugi śródlądowej.
W odpowiedzi Ministerstwo Transportu i Budow-

nictwa poinformowało, że:
�� przewiduje w 2007 r. uchylenie rozporządzenia

Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 r. w spra-
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wie technicznych warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych 
na morskich statkach handlowych i uregulowa-
nie zagadnień w nowym akcie prawnym;

�� wymagania dotyczące pomieszczeń załogi na 
statkach morskich są regulowane obecnie po-
stanowieniami ratyfikowanych Konwencji MOP 
nr 92 i nr 133; 

�� prowadzone są prace legislacyjne nad rozpo-
rządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na statkach żeglugi śródlądowej
i przybrzeżnej. Projekt rozporządzenia zostanie 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych 
w 2007 r.

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej przed-
stawiono wniosek dotyczący nowelizacji ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
w zakresie czasu pracy wychowawców i asysten-
tów wychowawców w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych typu rodzinnego. Zaproponowano 
wprowadzenie w ustawie zapisu pozwalającego wy-
chowawcom i asystentom wychowawców – zatrud-
nionym w ww. placówkach – na świadczenie pracy 
w systemie zadaniowego czasu pracy. Z uwagi na 
specyfikę omawianych placówek, konieczne jest 
ustalenie dla wychowawców górnej granicy pod-
stawowego wymiaru czasu pracy w skali tygodnia 
(przeciętnie 6–dniowy tydzień pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 mie-
sięcy). 

Do dnia opracowania niniejszego raportu, Mini-
ster nie udzielił odpowiedzi na ww. wniosek.

Ministrowi Gospodarki przekazane zostały 
wnioski legislacyjne dotyczące:
�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz 
remoncie jednostek pływających; 

�� ujednolicenia przepisów określających tryb uzy-
skiwania kwalifikacji do obsługi wózków jezdnio-
wych z napędem silnikowym oraz dokumentów 
potwierdzających te kwalifikacje;

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania wyrobów za-
wierających azbest, w celu wdrożenia do prawa 
polskiego artykułu 12 b dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2003/18/UE stanowią-
cego, że „przed pracami usuwania azbestu, fir-
my muszą wykazać się umiejętnościami w tej 
dziedzinie…”, a także uszczegółowienia zapi-
sów § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2 pkt 4, poprzez:
– określenie minimalnego terminu zgłoszenia 

właściwemu OIP prac związanych z zabez-

pieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest – na co najmniej 10 dni przed 
ich rozpoczęciem,

– dokładne określenie warunków technicznych 
prowadzenia monitoringu powietrza, o któ-
rym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4.

W odpowiedzi Minister Gospodarki poinformo-
wał m.in, że prace nad nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz 
remoncie jednostek pływających zostaną podjęte 
w 2007 r. i uwzględnią propozycje zgłoszone przez 
Głównego Inspektora Pracy. 

Minister nie podzielił natomiast stanowiska PIP 
w sprawie potrzeby zmiany przepisów dot. trybu 
uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym oraz dokumentów 
potwierdzających te kwalifikacje; zastępca Główne-
go Inspektora Pracy ponowił (w kwietniu 2007 r.) 
wniosek o ujednolicenie ww. przepisów.

Ustosunkowując się do wniosków dot. nowe-
lizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających az-
best, Minister poinformował, że zarówno ustawy, jak 
i inne akty prawne dot. azbestu, wydane przez mi-
nistrów właściwych ds. gospodarki, pracy, zdrowia
i ochrony środowiska, dostosowane są do przepi-
sów unijnych.

Główny Inspektor Pracy, powołując się na analo-
giczne rozwiązania w innych państwach UE, pono-
wił jednak wniosek w sprawie uregulowania terminu 
zgłoszenia – właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy – prac związanych z zabezpieczaniem lub 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Do Ministra Zdrowia skierowano 2 wnioski legi-
slacyjne odnośnie:
�� nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.

o substancjach i preparatach chemicznych, 
przez wprowadzenie w art. 1 ust. 3 pkt 3 lit. d) 
zapisu, który pozwoli na objęcie środków ochro-
ny roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne 
– przepisami dotyczącymi kart charakterystyki, 
analogicznie jak w przypadku innych niebez-
piecznych substancji i preparatów chemicznych,
w szczególności przeznaczonych dla użytkowni-
ków zawodowych.
W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, 

że proponowana zmiana została już wprowadzona 
do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 
związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej.
�� nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.

o zakładach opieki zdrowotnej w części dotyczą-
cej czasu pracy pracowników, poprzez:
–� określenie norm czasu pracy dostosowanych 

do przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
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–� obniżenie przeciętnie 42-godzinnej tygo-
dniowej normy czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym – do 40 godzin,

–� ustalenie obliczania okresów rozliczenio-
wych w miesiącach, a nie tygodniach.

Podjęte zostały działania na rzecz nowelizacji 
ustawy. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pra-
cy uczestniczą w posiedzeniach Zespołu do Spraw 
Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania 
w Ochronie Zdrowia.

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedsta-
wiony został wniosek zmierzający do nowelizacji 
rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawo-
zów mineralnych i organiczno-mineralnych.

Wniosek dotyczył rozszerzenia zapisów rozpo-
rządzenia o zasady bezpiecznego magazynowania 
ww. środków w małych i średnich gospodarstwach 
rolnych, niewielkich punktach sprzedaży pestycy-
dów oraz w warunkach polowych przy chemicznym 
zwalczaniu szkodników leśnych (budowa i utrzymy-
wanie magazynów wyposażonych w kosztowne in-
stalacje nie ma w takich przypadkach racjonalnego 
uzasadnienia, zwłaszcza że niewielkie ilości pesty-
cydów przechowywane są doraźnie, w okresie prac 
ochronnych).

W odpowiedzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poinformował, że nie znajduje podstaw do noweliza-
cji wskazanego rozporządzenia.

Ministrowi Środowiska zgłoszono wniosek 
w sprawie wydania – na podstawie art. 23715 § 2 
Kodeksu pracy – rozporządzenia określającego wy-
magania bezpieczeństwa i higieny pracy przy go-
spodarowaniu odpadami komunalnymi. Minister 
podzielił stanowisko PIP. W marcu 2007 r. Minister 
skierował projekt rozporządzenia do uzgodnień 
międzyresortowych.

Ministrowi Edukacji Narodowej przekazano
2 wnioski legislacyjne dot. nowelizacji:

�� ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela – poprzez uzupełnienie jej zapisów 
o regulacje, które będą uwzględniały odręb-
ność pracy szkół powoływanych przy przed-
stawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych, jak też zatrudnionych w nich 
nauczycieli. Organizacja pracy tych szkół 
i konieczność dostosowania jej do specyfiki 
nauczania w danym kraju (terminy rozpoczy-
nania i kończenia zajęć szkolnych, terminy 
ferii zimowych) oraz brak w tym zakresie 
jednoznacznych uregulowań powodują – jak 
wykazały kontrole – częste naruszanie upraw-
nień pracowniczych nauczycieli zatrudnionych 
w ww. szkołach. Konsekwencją zmian w Karcie 
Nauczyciela będzie konieczność nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty.
Do chwili opracowania niniejszego raportu, Mini-

ster nie udzielił odpowiedzi na ww. wniosek.
�� ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty – poprzez jednoznaczne określenie, iż 
zespół szkół jest pracodawcą dla zatrudnionych 
w tej placówce nauczycieli i pracowników niebę-
dących nauczycielami. We wniosku wskazano, 
że zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wy-
miarze (w celu uzupełnienia etatu) przez dy-
rektorów szkół w poszczególnych placówkach 
wchodzących w skład zespołu szkół narusza 
art. 62 ustawy o systemie oświaty.
Został już przygotowany projekt nowelizacji 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Na-
uczyciela.

Zakres kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy 
obejmuje również opiniowanie aktów prawnych. 
W 2006 r. zaopiniowano 40 projektów przepisów, 
w tym: 3 ustawy, 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
oraz 33 rozporządzenia ministrów. 

Uwagi i propozycje zgłoszone przez PIP w więk-
szości uzyskały akceptację i zostały uwzględnione 
w projektach lub też obowiązujących już aktach 
prawnych.
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