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AK\^cU_VOacTKļXSYXYdXKMdOXSOZYTýëZ\KM]dMdOQ¸VXSO]dUYNVSacMR_MSéŜVSacMRZ\KM]dMdOQ¸VXSO
niebezpiecznych oraz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przedstawiono
ró¿nice miêdzy nimi, jak te¿ akty prawne, w których te pojêcia s¹ u¿ywane i cele, dla których zosta³y
stworzone. Nie s¹ to terminy bliskoznaczne, a bywaj¹ u¿ywane zamiennie, nawet przez specjali]^¸adNdSONdSXcLRZU^¸\dcYMOXSKTé]^KXļ\YNYaS]UKZ\KMc:YTýMSK^O]ĥ_ŜéTONXKUSXXcWMOVYW
w zakresie prewencji.
=ĥYaKUV_MdYaO$Z\KMO]dMdOQ¸VXSO]dUYNVSaOZ\KMO_MSéŜVSaOZ\KMOXSOLOdZSOMdXOZ\KMOa]dMdOgólnych warunkach, prace o szczególnym charakterze

:\YLVOWK^SMSX^O\Z\O^K^SYXYP^O\W]]_MRK]mZK\^SM_VK\VcRK\WP_V]^\OX_Y_]KXNNKXQO\Y_]aY\Un
and others
This article presents an interpretation of the meaning of terms "particularly harmful work", "strenuous work",
"particularly dangerous work" and "work conducted in special conditions or of special nature". It stresses the
differences and discusses the legal acts with regard to circumstances where such work is done and goals
towards which these acts are supposed to lead. Even though those terms are not synonyms, many people
treat them as such, even some OSH experts, who assess the working environment. However, these terms
serve different purposes in prevention.
5OcaY\N]$ZK\^SM_VK\VcRK\WP_VaY\U]^\OX_Y_]aY\UNKXQO\Y_]aY\USX]ZOMSKVMYXNS^SYX]aY\UYPZK\^SM_VK\
nature

Wstêp
W aktach prawnych, odnosz¹cych siê do bezpieczeñstwa i higieny pracy prawodawcy stosuj¹
czêsto pojêcia, które wprawdzie nie s¹ bliskoznaczne, ale bywaj¹ u¿ywane zamiennie, nawet przez
specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniaj¹ stan
ļ\YNYaS]UKZ\KMc8KTMdýļMSOTNY^cMdc^YZ\KM]dMdO-

gólnie: szkodliwych, uci¹¿liwych, niebezpiecznych
i prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze. Poniewa¿ poszczególne pojêcia maj¹
odmienny charakter, s³u¿¹ innym celom w zakresie
prewencji i w prawodawstwie s¹ u¿ywane w innym
dXKMdOXS_aK\^YTOZ\dcLVSŜcëXKĥKWKMRi,OdZSOczeñstwa Pracy”.

Pojêcie to w prawodawstwie z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy jest u¿ywane sporadycznie.
Wystêpuje ono w art. 176 Kodeksu pracy: „Nie wolno
dK^\_NXSKëUYLSO^Z\dcZ\KMKMR]dMdOQ¸VXSO_MSéŜVSwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów
YU\OļVSaN\YNdO\YdZY\déNdOXSKacUKd^cMRZ\KMn
i w wydanym na podstawie tego przepisu rozporz¹NdOXS_<KNc7SXS]^\¸aEGY\KdaZ\dOZS]SOK\^
§ 1 Kodeksu pracy, dopuszczaj¹cym skrócenie przez
pracodawcê czasu pracy lub obni¿enie norm pracy
w przypadku, gdy jest ona wykonywana w warunkach szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych.
Mimo ¿e ustawodawca pos³uguje siê terminem
prac „szczególnie uci¹¿liwych” lub „szkodliwych”,
pojêcie takie nie zosta³o w prawie zdefiniowane.
Ka¿dorazowo wykaz takich prac jest ustalany przez
Z\KaYNKaMýV_LLOdZYļ\ONXSYZ\dOdZ\KMYNKaMý
W pierwszym przypadku wykaz prac ustala Rada
Ministrów (vide rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 176 Kodeksu pracy). W przypadku prac
uzasadniaj¹cych skrócenie czasu pracy lub obni¿enie
norm pracy ich wykazy (dot. prac wykonywanych
w warunkach szczególnie szkodliwych lub uci¹¿liwych) ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz, po zasiêgniêciu
opinii lekarza sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê
zdrowotna nad pracownikami.
Pojêcie prac „w warunkach szkodliwych” lub
i_MSéŜVSacMRnLOdYU\OļVOXSKSMRTKUYi]dMdOQ¸VXSOn
szkodliwe lub uci¹¿liwe) wystêpowa³y jeszcze w la^KMR#aZ\KQWK^cUKMR]ĥ_ŜLYacMRYU\OļVKTéMcMR
zasady wynagradzania pracowników administracji,
a obecnie nadal w uk³adach zbiorowych pracy
i regulaminach wynagradzania, w których przewidziany zosta³ dodatek finansowy do wynagrodzenia
za ich wykonywanie.
W tych przypadkach sporz¹dzone zostaj¹ wykazy takich prac i opisane warunki, w jakich musz¹
YXO Lcë acUYXcaKXO .YNK^US PSXKX]YaO Z\dcznawane s¹ przede wszystkim w przypadku prac
aaK\_XUKMRZ\dOU\YMdOXSKZ\dOdYU\OļVYXcMdK]
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ lub natê¿eñ
MdcXXSU¸a]dUYNVSacMREG
Mimo ¿e pojêcie prac w warunkach szkodliwych lub uci¹¿liwych nie zosta³o prawnie zdefi-
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niowane, w praktyce przyjmuje siê, ¿e praca taka
przebiega w kontakcie z czynnikami szkodliwymi,
dKļdKZ\KMýaaK\_XUKMR_MSéŜVSacMR_dXKTO]Sý
prace powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie organizmu
(np. bardzo ciê¿ka praca fizyczna) lub wykonywane
w kontakcie z czynnikami uci¹¿liwymi (fizycznymi
i psychicznymi).
Równie¿ pojêcia czynników szkodliwych i uci¹¿liwych nie zosta³y zdefiniowane w prawie (aczkolwiek dokonano tego w normach). Natomiast
z rozporz¹dzenia ustalaj¹cego NDS i NDN wynika,
¿e czynnik szkodliwy to taki, którego oddzia³ywanie
XK Z\KMYaXSUK Z\YaKNdS V_L WYŜO ]ZYaYNYaKë
ujemne zmiany w stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysz³ych pokoleñ. Nale¿¹ do tej grupy te
czynniki, w odniesieniu do których ustalone zosta³y
NYZ_]dMdKVXOaK\^YļMSKaSýM$MdcXXSUSMROWSMdXO
py³y i czynniki fizyczne, takie jak ha³as, drgania,
WSU\YUVSWK^ QY\éMc LéNŚ dSWXc Z\YWSOXSYaKXSO
optyczne czy pola elektromagnetyczne.
Taka próba definicji prac szkodliwych ma jednak
pewne mankamenty. Po pierwsze, nie wszystkie
MdcXXSUS]dUYNVSaOac]^ýZ_TéMOaļ\YNYaS]U_Z\KMc
zosta³y wymienione w cytowanym rozporz¹dzeniu.
Pominiêto bowiem czynniki, dla których nie jest ustaVYXKaK\^YļëXKTacŜ]dOQYNYZ_]dMdKVXOQY]^ýŜOXSK
(chodzi tu przede wszystkim o czynniki biologiczne,
ale te¿ o niektóre szkodliwe czynniki chemiczne), jak
te¿ te, w odniesieniu do których wprawdzie zosta³y
_]^KVYXOaK\^YļMSKVOaSXXcMRZ\dOZS]KMRMRYNdS
^_ Z\dONO a]dc]^USW Y NYZ_]dMdKVXO aK\^YļMS
promieniowania jonizuj¹cego).
Po drugie, taka klasyfikacja nie jest precyzyjna,
QNcŜacWSOXSYXOMdcXXSUSadKVOŜXYļMSYNSMR]^ýŜOXSKV_LXK^ýŜOXSKWYQé\¸aXSOŜLcëdKUaKVSPSUYwane jako uci¹¿liwe (np. ha³as, który nie przekracza
ustalonych NDN, a zatem nie jest szkodliwy, mo¿e
Lcë _dXKXc dK _MSéŜVSac V_L XSOLOdZSOMdXO
Istotny wiêc do zakwalifikowania czynnika jako
szkodliwego bêdzie nie sam fakt jego wystêpoaKXSKKVO\¸aXSOŜaK\^Yļë]^ýŜOXSKV_LXK^ýŜOXSK
a ļ\YNYaS]U_ Z\KMcAcXSUK ]^éN ŜO XSO WYŜXK
TONXYdXKMdXSO]^aSO\NdSëMdc]KWYac]^ýZYaKXSO
MdcXXSUK ]dUYNVSaOQY WYŜXK T_Ŝ _dXKë dK Z\KMý
w warunkach szkodliwych, natomiast nie powinno
L_NdSëŜKNXcMRaé^ZVSaYļMSŜOZ\KMKaaK\_XUKMR
przekroczenia ustalonych NDS i NDN (najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ) czynników
szkodliwych bêdzie uznana za szczególnie szkodliw¹. Ta konstatacja nie odnosi siê jednak do prac
szczególnie szkodliwych dla zdrowia kobiet, które
zosta³y ObZ\O]]S]`O\LS]acWSOXSYXOaZ\dOZS]SOEG
Tak sformu³owana definicja prac w warunkach
]dMdOQ¸VXSO]dUYNVSacMRL_NdSTONXKUaé^ZVSaYļMS
w przypadku wystêpowania czynników biologicznych. Ich klasyfikacja nie jest bowiem przeprowadzana na podstawie najwy¿szych stê¿eñ
ac]^ýZYaKXSKaļ\YNYaS]U_Z\KMcKVOdOadQVýN_
na skutki dla zdrowia cz³owieka eksponowanego
na kontakt z tymi czynnikami. O ile, jak wynika
z definicji zawartej w rozporz¹dzeniu Ministra
DN\YaSKEGUKŜNcMdcXXSULSYVYQSMdXcacWSOXSYXc
w wykazie jest szkodliwy, o tyle praca w kontakcie
XSO d UKŜNcW d XSMR WYŜO Lcë _dXKXK dK Z\KMý
w warunkach szczególnie szkodliwych. Czynniki
biologiczne zaliczone do pierwszej i drugiej grupy
dKQ\YŜOXSK ]é YU\OļVYXO TKUY ^KUSO a UYX^KUcie z którymi wywo³ywanie chorób jest ma³o
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prawdopodobne, lub które wprawdzie mog¹
acaYĥKë MRY\YLc TONXKU \YdZ\dO]^\dOXSKXSO ]Sý
ich w populacji ludzkiej jest ma³o prawdopodobne.
8K^YWSK]^XSOWYŜOL_NdSëaé^ZVSaYļMSŜO_dXKXK
za pracê w warunkach szkodliwych bêdzie zawsze
Z\KMKaļ\YNYaS]U_aU^¸\cWac]^ýZ_TéMdcXXSUS
biologiczne zakwalifikowane do trzeciej (mog¹
aZ\KaNdSO acaYĥcaKë _ Z\KMYaXSU¸a MSýŜUSO
choroby, ale istniej¹ skuteczne metody profilaktyki i leczenia) oraz czwartej grupy zagro¿enia
(wywo³uj¹ u ludzi ciê¿kie choroby i zazwyczaj
nie istniej¹ w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki i leczenia).
9SVOTKUacUKdKXYaMdOļXSOTZY]SĥU_TéM]SýYLYaSéd_TéMcWSZ\dOZS]KWSWYŜXKdNOPSXSYaKëaU^¸\cMR Z\dcZKNUKMR Z\KMO ZYaSXXc Lcë _dXKaKXO
za wykonywane w szczególnie szkodliwych warunkach, o tyle jest to w znacznym stopniu ograniczone
w przypadku prac szczególnie uci¹¿liwych. Przyjmuje siê, ¿e prace w warunkach uci¹¿liwych to prace
w kontakcie z czynnikami uci¹¿liwymi. Za uci¹¿liwe
uwa¿a siê czynniki, których oddzia³ywanie na praMYaXSUKWYŜOLcëZ\dcMdcXédĥOQY]KWYZYMd_MSK
lub nadmiernego zmêczenia, nie prowadzi jednak
do trwa³ego pogorszenia zdrowia1. Mog¹ one jedXKUZYaYNYaKëXSOYLOMXYļëdZYaYN_MRY\YLc
SYLXSŜOXSOacNKTXYļMSA]U\KTXcMRZ\dcZKNUKMR
przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia koncentracji.
Do czynników uci¹¿liwych zalicza siê przede
wszystkim: ha³as, mikroklimat (zimny, gor¹cy),
monotoniê, monotypiê, obci¹¿enie psychiczne,
YLMSéŜOXSO ]^K^cMdXO YļaSO^VOXSO ac]SĥOU PSdcMdXc>\_NXYļMS TKUSO ZYa]^KTé Z\dc dNOPSXSYaKXS_
pracy jako szczególnie uci¹¿liwej, wynikaj¹ przede
wszystkim z dwóch faktów. Po pierwsze, jak
ju¿ wspomniano, w przypadku niektórych czynników uci¹¿liwych, jak np. ha³as, mikroklimat lub wysokie natê¿enie ha³asu mamy do czynienia z prac¹
szczególnie szkodliw¹. Po drugie, czynniki uci¹¿liwe
s¹ z regu³y subiektywnie odczuwan¹ reakcj¹ orgaXSdW_XKacUYXcaKXSOZ\KMcU^¸\OTSX^OX]caXYļë
przekracza granice obci¹¿enia optymalnego lub
te¿ reakcj¹ na wykonywanie pracy o optymalnej
SX^OX]caXYļMSKVOaaK\_XUKMRļ\YNYaS]UKZ\KMc
U^¸\cMRXSOWYŜXK_dXKëdKYZ^cWKVXOA\O]dMSO
pojêcie to jest w prawie stosowane trzykrotnie i, jak
T_Ŝ aMdOļXSOT a]ZYWXSKXY aZ\dcZKNU_ acUKd_
prac dla kobiet prace te s¹ enumeratywnie wymieXSYXOa\YdZY\déNdOXS_EG<¸aXSOŜaZ\dcZKNU_
ustalenia prac szczególnie uci¹¿liwych dla potrzeb
wydawania posi³ków regeneracyjnych i napojów
prace szczególnie uci¹¿liwe zosta³y wymienione
enumeratywnie i wi¹¿¹ siê z wysi³kiem fizycznym
a aSOVUYļMSKMR YU\OļVYXcMR a \YdZY\déNdOXS_
E!G Y\Kd d _]^KVYXcW a ^cW Z\dOZS]SO ac]SĥUSOW
fizycznym w warunkach zimnego mikroklimatu.
Natomiast w przypadku stosowania tego pojêcia
w celu korzystania z przepisu art. 145 k.p., bior¹c
ZYN_aKQý^\Oļë^OQYK\^cU_ĥ_KZ\dONOa]dc]^kim wymienienie SXPSXO § 1 pracy monotonnej lub
aacW_]dYXcW\c^WSOXKVOŜc_dXKëŜO\¸aXSOŜ
tak wykonywana praca bêdzie uznana dla potrzeb
interpretacji tego przepisu za szczególnie uci¹¿liw¹.
Definicja taka zosta³a podana w PN-N-18004:2001 –
Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.
Wytyczne i jest powszechnie stosowana w bhp.
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:\KMO]dMdOQ¸VXSOXSOLOdZSOMdXO
Analogicznie do prac szkodliwych i uci¹¿liwych,
za niebezpieczne uwa¿a siê prace wykonywane
w kontakcie z czynnikami niebezpiecznymi. Czynnik
niebezpieczny zosta³ zdefiniowany w PN-80/Z080522 jako ten, którego oddzia³ywanie na pracuTéMOQYZ\YaKNdSV_LWYŜOZ\YaKNdSëNY_\Kd_:\dc
czym, w odró¿nieniu od czynnika szkodliwego, jego
dzia³anie jest natychmiastowe.
Definicja ta nie jest jednak jednoznaczna. O ile
bowiem, zgodnie z ni¹, czynnikami niebezpiecznymi bêd¹ niew¹tpliwie takie czynniki mechaniczne,
TKU\_MRYWOMdýļMSWK]dcXcļVS]USOZYaSO\dMRXSO
powierzchnie powy¿ej lub poni¿ej poziomu odnie]SOXSKdU^¸\cMRTO]^WYŜVSac_ZKNOUdac]YUYļMS
lub zasypanie, czy te¿ ostre krawêdzie, wystaj¹ce
OVOWOX^cV_LZ\éNOVOU^\cMdXcY^cVOaé^ZVSaYļMS
UVK]cPSUKMcTXO ac]^ýZYaKë LýNé a Z\dcZKNU_
czynników, wobec których ustalone zosta³y NDS
i NDN. Dotyczy to zarówno czynników chemicznych,
fizycznych, jak i biologicznych.
Aé^ZVSaYļMS ^O ZY^aSO\NdK \¸aXSOŜ NOPSXScja prac szczególnie niebezpiecznych, w której
zakwalifikowane zosta³y do nich równie¿ prace
wykonywane przy u¿yciu czynników chemicznych
i biologicznych, kwalifikowanych jako szkodliwe.
Prace szczególnie niebezpieczne zosta³y zdefiniowane w rozporz¹dzeniu w sprawie przepisów
YQ¸VXcMR LOdZSOMdOħ]^aK S RSQSOXc Z\KMc EG
Za prace takie uwa¿ane s¹ „prace wymienione
a^cW\YdZY\déNdOXS_Y\KdZ\KMOYU\OļVYXOTKUY
szczególnie niebezpieczne w innych przepisach
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy lub
w instrukcjach eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji,
a tak¿e inne prace o zwiêkszonym zagro¿eniu lub
wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane
przez pracodawcê jako szczególnie niebezpieczne.”
W rozporz¹dzeniu do takich prac zaliczone zosta³y: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe
i monta¿owe, prowadzone bez wstrzymania ruchu
dKUĥKN_Z\KMcV_LTOQYMdýļMS%Z\KMOadLSY\XSUKMR
kana³ach, wnêtrzach urz¹dzeñ technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniêtych;
prace przy u¿yciu materia³ów niebezpiecznych; praMOXKac]YUYļMSAļ\¸NZ\KMZ\dc_ŜcMS_WK^O\SKĥ¸a
niebezpiecznych wymienione zosta³y w cytowanym
przepisie substancje chemiczne i ich mieszaniny
sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz czynniki
biologiczne zakwalifikowane zgodnie z przepisami
NYSQ\_ZcdKQ\YŜOXSKEG
Z przytoczonej definicji i wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wynika, ¿e podzia³ czynników
wystêpuj¹cych w procesie pracy (szkodliwe,
niebezpieczne) nie stanowi podstawy zaliczenia
przez prawodawcê prac do szczególnie niebezZSOMdXcMR MY WYŜO ]_QO\YaKë XSOUYX]OUaOXMTý
aZ\dcTý^cMRUVK]cPSUKMTKMR8KVOŜcTONXKUda\¸MSë
uwagê na kilka istotnych elementów definicji prac
szczególnie niebezpiecznych, zawartej w rozporz¹dzeniu, takich jak: cel, dla którego takie pojêcie
zosta³o wprowadzone do rozporz¹dzenia, brak
a NOPSXSMTS YU\OļVOXSK ^cMR Z\KM TKUY daSédKXcMR
z wystêpowaniem czynników niebezpiecznych),
wymienienie przez prawodawcê prac przy u¿yciu
materia³ów, a nie czynników niebezpiecznych.
Definicja ta zosta³a równie¿ przywo³ana w PN-N18004:2001.
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A^cWUYX^OUļMSOdKZ\KMO]dMdOQ¸VXSOXSOLOdZSOMdXO WYŜXK _dXKë Z\KMO U^¸\O WYQé ZYaYNYaKëXSO^cVUY_\KdKVO^OŜ]MRY\dOXSOMRY\YLý
pracownika lub jego przysz³ych pokoleñ). Definicja
ta zosta³a wprowadzona do przepisów w celu
ustalenia szczególnych zasad, procedur i dzia³añ
prewencyjnych wymaganych ze wzglêdu na skutki
NVK dN\YaSK TKUSO WYQé ac]^éZSë Z\dc acUYXcwaniu tych prac. Istotne jest równie¿, ¿e czynnik
dKUaKVSPSUYaKXcTKUY]dUYNVSacWYŜOadKVOŜXYļMS
od poziomu oddzia³ywania na organizm pracowXSUKV_LaK\_XU¸aaTKUSMRac]^ýZ_TOp]^Kë]Sý
niebezpieczny (np. substancje wybuchowe, ¿r¹ce,
^YU]cMdXOMdc^OŜRKĥK]U^¸\cWYŜO]ZYaYNYaKë
_]dUYNdOXSO _MRK ļ\YNUYaOQY S^Z .VK^OQY ^OŜ
w definicji prac szczególnie niebezpiecznych prawodawca jako kryterium kwalifikacji przyj¹³ rodzaj
Z\KMTKUSOXKVOŜcdKUaKVSPSUYaKëTKUY]dMdOQ¸VXSO
XSOLOdZSOMdXOXSOdKļMdcXXSUU^¸\cOaOX^_KVXSO
powoduje to szczególne niebezpieczeñstwo. Takie
kryterium zosta³o równie¿ przyjête w przepisach
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, w których
wskazano prace szczególnie niebezpieczne3.
Obok prac wymienionych w rozporz¹dzeniu
a]Z\KaSOYQ¸VXcMRZ\dOZS]¸aLRZEGSaZ\dOZSsach szczegó³owych bhp sam pracodawca mo¿e
dNOMcNYaKëU^¸\OZ\KMOLýNé_dXKXOdK]dMdOQ¸Vnie niebezpieczne. W tym przypadku prawodawca
a]UKd_TOTONcXSOŜOWYQé^YLcëZ\KMOYdaSýUszonym ryzyku lub wykonywane w utrudnionych
warunkach. Wskazuje wiêc jedynie, jakiego rodzaju
WYQé^YLcëZ\KMOpLOdYU\OļVOXSKMdcSTKUSOMdcXniki wp³ywaj¹ na to, ¿e bêd¹ to prace szczególnie
niebezpieczne.

:\KMOa]dMdOQ¸VXcMRaK\_XUKMR
SY]dMdOQ¸VXcWMRK\KU^O\dO
Pojêciem, które bardzo czêsto mylone jest z pracami szkodliwymi jest „praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”. Tego rodzaju
rozró¿nienie wprowadzone zosta³o w celu ustalenia
Z\KM _dK]KNXSKTéMcMR Z\dOTļMSO XK aMdOļXSOT]dé
OWO\c^_\ý9U\OļVOXSO^cMRZ\KM_]^KVYXYa\YdZYrz¹dzeniu Rady Ministrów z 1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
EG <¸aXSOŜ a _]^KaSO d " \ Y OWO\c^_\KMR
ZYWY]^YacMR_]^KaYNKaMKaMOV_YU\OļVOXSKZ\KM
_dK]KNXSKTéMcMR Z\dOMRYNdOXSO XK aMdOļXSOT]dé
emeryturê pos³u¿y³ siê pojêciem prac w szczególnych
aK\_XUKMRSY]dMdOQ¸VXcWMRK\KU^O\dOE G
Jednak¿e, przepisy rozporz¹dzenia z 1983 r.
nie zawieraj¹ definicji takich prac, a jedynie wykazy
prac uszczegó³owione w zarz¹dzeniach ministrów,
kierowników urzêdów centralnych oraz centralnych
zwi¹zków spó³dzielczych przez ustalenie w podleg³ych i nadzorowanych zak³adach pracy enumeratywnie wymienionych stanowisk, na których praca
_Z\KaXSKNY_LSOQKXSK]SýYaMdOļXSOT]déOWO\c^_\ý
3
 :\dcUĥKNOW WYŜO Lcë \YdZY\déNdOXSO 7SXS]^\K
Gospodarki z dnia 14lipca 2010 r. w sprawie bhp
w hutnictwie ¿elaza i stali 9 DzU nr 142, po. 951, gdzie
za szczególnie niebezpieczne uznane zosta³y prace
w pierwszej drugiej strefie zagro¿enia gazowego,
czy te¿ rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bhp przy
produkcji filmowej (DzU nr 75, poz. 401), gdzie za takie
_dXKXYZ\KMOddK]^Y]YaKXSOWļ\YNU¸aZS\Y^OMRXSMdXcMR

Odmiennie ustalone zosta³y prace uprawniaj¹ce
do emerytur pomostowych. W ustawie zosta³y zdefiniowane prace w szczególnych warunkach i prace
o szczególnym charakterze uzasadniaj¹ce ubieganie
]SýYaMdOļXSOT]dOOWO\c^_\cE G
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy przez pracê
a]dMdOQ¸VXcMRaK\_XUKMRXKVOŜc\Yd_WSOëZ\KMO
które:
• daSédKXO ]é d YU\OļVYXcWS a _]^KaSO MdcXnikami ryzyka
• daSOUSOWWYQé]ZYaYNYaKëdN_ŜcWZ\Kadopodobieñstwem trwa³e uszkodzenie zdrowia
• acUYXcaKXO ]é a aK\_XUKMR ļ\YNYaS]UK
pracy, determinowanych si³ami natury lub procesami
technologicznymi
• WSWY dK]^Y]YaKXSK ļ\YNU¸a Z\YPSVKU^cUS
technicznej, organizacyjnej i medycznej z wiekiem
SMR\OKVSdKMTKZ\dOU\KMdKWYŜVSaYļMSZ\KMYaXSUK
Czynnikami ryzyka determinowanymi si³ami
natury s¹ prace: pod ziemi¹, na wodzie, pod wod¹,
w powietrzu. Natomiast czynnikami ryzyka determinowanymi procesami technologicznymi s¹ prace
w warunkach gor¹cego i zimnego mikroklimatu,
bardzo ciê¿kie prace fizyczne, prace w warunkach
ZYNacŜ]dYXOQY MSļXSOXSK MSýŜUSO Z\KMO PSdcMdXO
z bardzo du¿ym obci¹¿eniem statycznym wyXSUKTéMcW d UYXSOMdXYļMS Z\KMc a acW_]dYXOT
niezmiennej pozycji cia³a.
Definicja w przypadku czynników determinowanych procesami technologicznymi jest uzupe³niona
Y a]UKŚXSUS U^¸\O W_]dé Lcë Y]SéQXSý^O a MOV_
uznania tych prac, za pracê w szczególnych warunkach. Istotne jest równie¿ to, ¿e pomimo istnienia
prac, w trakcie których osi¹gniête zostaj¹ wskazane
a_]^KaSOa]UKŚXSUSXZacNK^U_OXO\QO^cMdXOQY
to niekoniecznie uzasadnia to ubieganie siê o emerytury pomostowe. Konieczne jest bowiem spe³nienie
dodatkowego warunku: rodzaj wykonywanej pracy
W_]SLcëacWSOXSYXcadKĥéMdXSU_X\NY_]^Kac
Prace o szczególnym charakterze zosta³y
zdefiniowane w ustawie jako wymagaj¹ce szczeQ¸VXOT ]Z\KaXYļMS Z]cMRYPSdcMdXOT S ]dMdOQ¸VXOT
YNZYaSONdSKVXYļMS ?]^KVOXSO ^KUSMR aĥKļMSaYļMS
ustawodawca uzasadni³ tym, ¿e prace te musz¹
Lcë acUYXcaKXO a ]ZY]¸L XSOdKQ\KŜKTéMc LOdpieczeñstwu publicznemu, w tym zdrowiu i ¿yciu
SXXcMRY]¸LA^cWZ\dcZKNU_WYŜVSaYļëacUYXcwania prac w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo
zmniejsza siê przed osi¹gniêciem wieku emerytalneQYXK]U_^OUZYQY\]dOXSK]Sý]Z\KaXYļMSZ]cMRYPSzycznej cz³owieka. Podobnie jak w przypadku prac
w szczególnych warunkach, rodzaj wykonywanej
pracy wymagaj¹cej cech przewidzianych w definicji
W_]SLcëacWSOXSYXcadKĥéMdXSU_X\NY_]^Kac
Jak wynika z przytoczonych definicji, prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze s¹ odrêbn¹ kategori¹, a przyjête w ustawie
kryteria ich klasyfikacji nie pokrywaj¹ siê w ¿adnej
mierze z kryteriami przyjêtymi dla sklasyfikowania
prac szkodliwych, uci¹¿liwych i szczególnie niebezpiecznych.

niebezpiecznych i w szczególnych warunkach
i o szczególnym charakterze maj¹ ró¿ne znaczenie.
Równie¿ w ka¿dym z przedstawionych omówieñ
znaczenia przyjêtej terminologii wynika ró¿ny cel,
w odniesieniu do którego ustawodawca pos³u¿y³
]Sý^cWSYU\OļVOXSKWS
W ka¿dym przypadku przy stosowaniu tych
^O\WSX¸aXKZY^cUKWcXK^\_NXYļMSSX^O\Z\O^KMcTXO
I nie ma znaczenia to, czy dany termin zosta³ prawnie zdefiniowany, czy te¿ wynika z definicji podanej
w normach4 lub z ogólnej wiedzy z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy. Mimo to zdefiniowanie
w prawie wszystkich u¿ywanych w przepisach
^O\WSX¸a YU\OļVKTéMcMR MRK\KU^O\ acUYXcaKXOT
pracy u³atwi³oby ich stosowanie. Jest to tym bardziej
uzasadnione, ¿e kwalifikacja prac do danej grupy
\YNdS YU\OļVYXO Z\dcaSVOTO dO ]^\YXc Y]¸L acUYnuj¹cych takie prace. Dotyczy to przede wszystkim
prac w warunkach szczególnie szkodliwych lub
szczególnie uci¹¿liwych.
:KWSý^KëLYaSOWXKVOŜcŜO^O\WSXc^O_ŜcaKXO
s¹ nie tylko w przepisach Kodeksu pracy, ale te¿
w uk³adach zbiorowych pracy. Przyjêcie prawnej
definicji takich prac ograniczy³oby ustalanie szczególnie w uk³adach zbiorowych pracy dodatków
finansowych za pracê w warunkach szkodliwych
i uci¹¿liwych, i wyeliminowa³oby takie rodzaje
wykonywanych prac, które w ¿adnym wypadku
NY ^KUSMR XSO ZYaSXXc Lcë dKUaKVSPSUYaKXO TKU
to siê zdarza w praktyce. Jednak¿e, jak wykazano
w artykule, bêd¹ to zawsze definicje otwarte,
gdy¿ ustalenie jednoznacznych i niebudz¹cych
aé^ZVSaYļMS YU\OļVOħ ^KUSMR Z\KM TO]^ XSOWYŜVSaO
.VK^OQY^OŜdKa]dOXKVOŜcZYNTéë]SýSX^O\Z\O^KMTS
przepisów z uwzglêdnieniem przede wszystkim celu,
dla jakiego zosta³y one ustalone.
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Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionych w artykule definiMTSSacTKļXSOħ]^Y]YaKXOa^O\WSXYVYQSSddKU\O]_
LOdZSOMdOħ]^aK S RSQSOXc Z\KMc YU\OļVOXSK Z\KM
szczególnie szkodliwych, uci¹¿liwych, szczególnie

Pomimo ¿e normy techniczne nie s¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce (s¹ do dobrowolnego stosowania),
XKVOŜcZYNU\OļVSëSMRZYWYMXé\YVýaSX^O\Z\O^KMTSZYTýë
i ujednolicaniu ich znaczenia.
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