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Wstêp

W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na ka¿dym pracodawcy spoczywa
obowi¹zek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obejmuje on nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz równie¿ indywidualnych
Z\dOMSaa]UKdKħdaSédKXcMRdO]^KXOWdN\YaSKV_LY]YLXSMdcWS]UĥYXXYļMSKWSZ\KMYanika. Jednym z kluczowych elementów s¹ badania lekarskie, których celem jest ustalenie
dNYVXYļMSNYZ\KMcaaK\_XUKMRac]^ýZ_TéMcMRXKNKXcW]^KXYaS]U_
Publikacja ma na celu przybli¿enie pracodawcom oraz osobom kieruj¹cym pracownikami,
obowi¹zków spoczywaj¹cych na nich w zwi¹zku z profilaktycznymi badaniami lekarskimi
pracowników. Drugim celem jest zwrócenie uwagi pracownikom na ich obowi¹zki w zwi¹zku z profilaktyk¹ lekarsk¹. Tekst publikacji uwzglêdnia zmiany przepisów odnosz¹ce siê
do badañ pracowników, które wesz³y w ¿ycie 1 kwietnia 2015 roku.
=ĥYaKUV_MdYaO$LKNKXSKZ\YPSVKU^cMdXOdKVOMOXSKVOUK\dKY]YLKUSO\_TéMKZ\KMYaXSUKWS
ryzyko zawodowe

/WZVYcOOZ\O`OX^S`OObKWSXK^SYX]pMRY]OXK]ZOM^]
Within the scope of employee health protection, every employer is liable to ensure occupational
safety and health. This responsibility concerns not only adherence to commonly acknowledged
norms in this respect, but also individual contraindications related to an employee’s general state
of health or peculiar predispositions. One of the key elements of prevention is medical examinations whose purpose is to ascertain the capability of an employee to work under the conditions
present in the given workplace.
This paper aims to familiarize employers or executives with their responsibilities concerning employee
preventive medical examinations. The second objective of the paper is to draw employees’ attention
to their responsibilities regarding medical prevention. The text of this paper accepts the changes in
law concerning employee examinations which took effect on 1st April 2015.
Keywords: preventive examinations, medical advice, executive, occupational risk
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Na ka¿dym pracodawcy spoczywa obowi¹zek
zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowi¹zek ten obejmuje, w ramach profilaktycznej ochrony zdrowia
pracownika, nie tylko przestrzeganie ogólnie
uznawanych norm w tym zakresie, lecz równie¿
uwzglêdnianie indywidualnych przeciwwskazañ
zwi¹zanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi
]UĥYXXYļMSKWSZ\KMYaXSUK4ONXcWdUV_MdYacMR
elementów profilaktyki s¹ badania lekarskie,
których celem jest ustalenie, czy pracownik mo¿e
\OKVSdYaKë]aYTOYLYaSédUSaaK\_XUKMRac]^ýpuj¹cych na danym stanowisku pracy.
Publikacja ta ma na celu przybli¿enie pracodawcom oraz osobom kieruj¹cym pracownikami
obowi¹zków spoczywaj¹cych na nich w zwi¹zku
z zaleceniami lekarzy, wynikaj¹cymi z profilaktycznych badañ, którym – w zgodzie z Kodeksem
pracy – poddawani s¹ zatrudnieni. Drugim celem
jest zwrócenie uwagi pracownikom na ich oboaSédUSY\Kd]ZY]YLcdKMRYaKXSKaļ\YNYaS]U_
pracy, wynikaj¹ce z tych samych zaleceñ.
Tekst uwzglêdnia zmiany przepisów odnosz¹ce siê do badañ pracowników, które wesz³y
w ¿ycie 1 kwietnia 2015 roku.

:YTýMSOY\Kd\YNdKTOLKNKħ
Z\YPSVKU^cMdXcMRZ\KMYaXSU¸a
W gestii pracodawcy le¿y zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowi¹zek ten wynika z Konstytucji
RP (art. 66) i przepisów prawa miêdzynarodowego oraz z przepisów prawa pracy. Szczegó³owo
YLYaSédUSZ\KMYNKaMca^cWdKU\O]SOYU\OļVKTé
przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502
ze zm., dalej: k.p.) oraz przepisy rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 30
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69,
ZYddZ¸ŚXdW

PRAWO I EDUKACJA

Ka¿dy pracodawca, bez wzglêdu na stan
zatrudnienia, jest zobowi¹zany do zapewnienia
swoim pracownikom profilaktycznej opieki
zdrowotnej. W tym celu zawiera umowê z podstawow¹ jednostk¹ s³u¿by medycyny pracy
o przeprowadzanie badañ pracowników oraz
SXXOļaSKNMdOXSKdN\YaY^XOacXSUKTéMOd_]^Kac
z dnia 27 czerwca 1997 r. o s³u¿bie medycyny
pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1184).
Przywo³ane regulacje prawne wyró¿niaj¹
nastêpuj¹ce rodzaje badañ profilaktycznych:
1) wstêpne – podlegaj¹ im osoby przyjmowane do pracy, pracownicy m³odociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na których
wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
aK\_XUS_MSéŜVSaOA^cWWSOT]M_XKVOŜcda\¸MSë
uwagê na zmiany, dotycz¹ce przeprowadzania
wstêpnych badañ lekarskich pracowników, jakie
wprowadzi³a ustawa z 7 listopada 2014 r. o u³a^aSKXS_NdSKĥKVXYļMSQY]ZYNK\MdOT.d?d\
poz. 1662). Po zmianie art. 229 k.p. od 1 kwietnia
2015 r. wstêpnym badaniom lekarskim nie podlegaj¹ osoby:
a) przyjmowane ponownie do pracy u tego
samego pracodawcy na to samo stanowisko lub
na stanowisko o takich samych warunkach pracy
aMSéQ_NXSZY\YdaSédKXS_V_LacQKļXSýMS_
poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawc¹
b) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ci¹gu 30 dni
ZY\YdaSédKXS_ V_L acQKļXSýMS_ ZYZ\dONXSOQY
stosunku pracy, je¿eli przedstawi¹ pracodawcy
aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak
przeciwwskazañ do pracy w warunkach pracy
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
a pracodawca ten stwierdzi, ¿e warunki te odpowiadaj¹ warunkom wystêpuj¹cym na danym
stanowisku pracy, z wy³¹czeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych
2) okresowe – podlegaj¹ im w zasadzie tylko
pracownicy
3) kontrolne – podlegaj¹ im pracownicy
a Z\dcZKNU_ XSOdNYVXYļMS NYZ\KMc ^\aKTéMOT
d³u¿ej ni¿ 30 dni, spowodowanej chorob¹, w celu
_]^KVOXSKdNYVXYļMSNYacUYXcaKXSKZ\KMcXKNYtychczasowym stanowisku.
Badania profilaktyczne przeprowadza siê
na podstawie skierowania wydanego przez
Z\KMYNKaMýA^\OļMS]USO\YaKXSKY]YLcZ\dcTWYaKXOT NYZ\KMc XKVOŜc a]UKdKë ]^KXYaS]UY
Z\KMcXKU^¸\cW^KY]YLKTO]^V_LWKLcëdK^\_NXSYXK Y\Kd ZYNKë SXPY\WKMTO Y ac]^ýZYaKXS_
na nim czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uci¹¿liwych, a tak¿e aktualne wyniki
badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
W sytuacji, kiedy pracownik wykonuje pracê
na wiêcej ni¿ jednym stanowisku pracy, przepisy
nie wykluczaj¹ tego, aby pracodawca wskaza³
je wszystkie (lub wybrane) w skierowaniu,
a UYVOTXYļMS YNZYaSKNKTéMOT TOQY ZY^\dOLYW
Znowelizowane rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
a5YNOU]SO Z\KMc YU\OļVK ad¸\ ]USO\YaKXSK
na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeñ
lekarskich wydawanych na podstawie art. 229
Kodeksu pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 457).
Ka¿de z wymienionych badañ profilaktyczXcMR WK]ZOĥXSKë YU\OļVYXO P_XUMTO =dMdOQ¸³owe regulacje odnosz¹ce siê do problematyki
przeprowadzania badañ lekarskich zawiera
aMdOļXSOT Mc^YaKXO \YdZY\déNdOXSO 7SXS]^\K
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
Wstêpne badania lekarskie maj¹ na celu
YMOXýZ\dcNK^XYļMSUKXNcNK^KNYZ\KMcXKUYXkretnym stanowisku. W tym miejscu nale¿y za_aKŜcëŜOLKNKXSKacUYXKXOZ\dOdZ\KMYaXSUK
dla potrzeb zatrudnienia u jednego pracodawcy
XSOWYQédK]^éZSëLKNKħa]^ýZXcMR_adQVýNniaj¹cych konkretne stanowisko pracy i warunki
pracy u innego pracodawcy, u którego ma on
dY]^Kë dK^\_NXSYXc TOŜOVS dK^\_NXSOXSO NY^cMdc
stanowiska pracy, na którym wystêpuj¹ innego
typu zagro¿enia dla zdrowia.
Okresowe badania lekarskie s³u¿¹ profilaktyce
i s¹ podstawowym elementem wykrywania
chorób zawodowych. W praktyce czêsto zdarza
siê, ¿e pracownicy zatrudnieni na tych samych
stanowiskach pracy otrzymuj¹ od lekarza zaļaSKNMdOXSKVOUK\]USOdKaSO\KTéMO\¸ŜXOSMdý]^Y
rozbie¿ne terminy kolejnych badañ okresowych.
Taka sytuacja jest dopuszczalna, poniewa¿ o czê]^Y^VSaYļMSSdKU\O]SOLKNKħYU\O]YacMRNOMcN_TO
lekarz sprawuj¹cy opiekê profilaktyczn¹ nad
pracownikami, kieruj¹c siê wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badañ.
S¹ one zawarte w za³¹czniku do powo³anego rozporz¹dzenia w sprawie badañ profilaktycznych.
-dý]^Y^VSaYļë S dKU\O] LKNKħ WYQé Lcë \¸ŜXO
w odniesieniu do poszczególnych pracowników
adKVOŜXYļMSYNdKTWYaKXcMRZ\dOdXSMR]^KXYwisk pracy oraz ich stanu zdrowia.
Lekarz przeprowadzaj¹cy badanie profilak^cMdXOWYŜOZY]dO\dcëTOQYdKU\O]YNYNK^UYaO
LKNKXSK]ZOMTKVS]^cMdXOTKU\¸aXSOŜacdXKMdcë
krótszy termin nastêpnego badania, ni¿ to okreļVYXY aO a]UKd¸aUKMR WO^YNcMdXcMR TOŜOVS
stwierdzi, ¿e jest to niezbêdne do prawid³owej
oceny stanu zdrowia pracownika. Takie stanowisko potwierdza równie¿ Departament Nadzoru
S5YX^\YVS1ĥ¸aXOQY3X]ZOU^Y\K^_:\KMcaZSļWSO
z 14 stycznia 2013 r. w sprawie stosowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pracodawcê
(znak pisma: GNN-93-0503-7/12): (…) O zakre]SOSMdý]^Y^VSaYļMSLKNKħNOMcN_TOVOUK\d]Z\Ka_TéMcZ\YPSVKU^cMdXéYZSOUýdN\YaY^XéLSY\éM
ZYN_aKQýSXPY\WKMTOYMdcXXSUKMR]dUYNVSacMR
i uci¹¿liwych podane przez pracodawcê w skierowaniu oraz odpowiednie zapisy „Wskazówek
metodycznych w sprawie przeprowadzania
LKNKħ Z\YPSVKU^cMdXcMR Z\KMYaXSU¸an ]^KXYwi¹cych za³¹cznik do rozporz¹dzenia (…).1
Stanowisko Departamentu Nadzoru i Kontroli G³ównego
Inspektoratu Pracy z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie
stosowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pracodawcê (znak pisma: GNN-93-0503-7/12).
1

9LYaSédUSZ\KMYNKaMcSZ\KMYaXSU¸a
adKU\O]SOLKNKħZ\YPSVKU^cMdXcMR
Jednym z podstawowych obowi¹zków
pracodawcy jest, zgodnie z art. 229 § 4 k.p.
niedopuszczenie do pracy osoby bez aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego brak
Z\dOMSaa]UKdKħ NYZYNTýMSK Z\KMc XKYU\OļVYnym stanowisku. Naruszenie tego podstawowego obowi¹zku przez pracodawcê, zgodnie
z wielokrotnie potwierdzan¹ wyrokami lini¹
orzecznicz¹, uznaje siê za przyczynê zewnêtrzn¹ zdarzenia jako elementu sk³adaj¹cego siê
na pojêcie wypadku przy pracy. W wyroku S¹du
Najwy¿szego z 17 listopada 2000 r. (sygn. akt II
?58 # 9=8: ! acTKļXSYXY
¿e dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzaj¹cego
brak przeciwwskazañ do podjêcia pracy na okreļVYXcMR]^KXYaS]UKMRWYŜO]^KXYaSëZ\dcMdcXý
zewnêtrzn¹ wypadku przy pracy w rozumieniu
„ustawy wypadkowej”.
W zakresie obowi¹zków pracodawcy podY]^KTO aĥKļMSaO YU\OļVOXSO ^\OļMS ]USO\YaKXSK
XKLKNKXSKVOUK\]USO8KVOŜcdKdXKMdcëŜOXSOa]UKdKXSO]^KXYaS]UKKVLYL\KUYU\OļVOXSKS]^Y^XcMR dKQ\YŜOħ WYŜO NYZ\YaKNdSë NYZYNTýMSK
Z\dOd VOUK\dK XSOaĥKļMSaOT NOMcdTS a dKU\O]SO
NYZ_]dMdKVXYļMS dK^\_NXSOXSK LKNKXOQY 4KU
acTKļXSKĥ=éN8KTacŜ]dcaac\YU_d!]^cMdXSK
2011 r. (sygn. akt II PK 175/10, OSNAPiUS 2012/78/88) pracodawca powinien: (…) z nale¿yt¹
]^K\KXXYļMSéZYNOTWYaKëXSOdLýNXONdSKĥKXSK
a ^cW daĥK]dMdK ac\KŚXSO XKUKdKXO Z\dOd
Z\KaY TKU NdSKĥKXSK YU\OļVYXO a x  _]^ 
ZU^  \YdZY\déNdOXSK d NXSK  WKTK ##  \
(…), zmniejszaj¹ce do minimum ryzyko utraty
ŜcMSKV_L_]dMdO\LU_XKdN\YaS_Z\KMYaXSU¸a
(…). W uzasadnieniu do powo³anego wyroku s¹d
zauwa¿y³, ¿e brak informacji o wystêpowaniu
na stanowisku pracy czynników szkodliwych
dla zdrowia lub warunków uci¹¿liwych oraz
brak aktualnych wyników badañ i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia, maj¹cych
na celu ukierunkowanie badañ profilaktyczXcMRWYŜOaZĥcXéëXKdKXSOMRKXSOacUYXKXSK
odpowiednich badañ medycznych wynikaj¹cych
dOa]UKd¸aOU WO^YNcMdXcMR S Z\YaKNdSë
do naruszenia wynikaj¹cego z art. 15 k.p. obowi¹zku pracodawcy zapewnienia pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Y\Kd Z\YaKNdSë NYXOQK^caXcMR UYX]OUaOXMTS
dN\YaY^XcMRNVKZ\KMYaXSUKKaY]^K^OMdXYļMS
tak¿e sankcji wzglêdem pracodawcy. Prawid³owa
YMOXKNYZ_]dMdKVXYļMSdK^\_NXSOXSKZ\KMYaXSUK
na wskazanym w skierowaniu stanowisku pracy
jest uzale¿niona od zakresu informacji o wystêZ_TéMcMR XK^cW ]^KXYaS]U_ _MSéŜVSaYļMS Y\Kd
aktualnych pomiarów czynników szkodliwych.
Wobec tego uwzglêdnienie, podczas sporz¹dzania skierowania, aktualnej oceny ryzyka
zawodowego zwi¹zanego z dan¹ prac¹, która
jest elementem profilaktyki zdrowotnej w zak³adzie i obowi¹zkiem ka¿dego pracodawcy,
wynikaj¹cym z art. 226 k.p, wydaje siê niezwykle
S]^Y^XO8KVOŜca]UKdKëŜOac^cMdXONY^cMdéMO

BP 6/2015

13

^\OļMS ]USO\YaKXSK XKLKNKXSK Z\YPSVKU^cMdXO
zawarte s¹ w § 4 rozporz¹dzenia w sprawie
LKNKħ VOUK\]USMR DQYNXSO dTOQY ^\OļMSé ]USO\YaKXSO ^YZYaSXXY dKaSO\Kë$  YU\OļVOXSO
\YNdKT_LKNKXSKZ\YPSVKU^cMdXOQYTKUSOWKLcë
wykonane, 2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych
XKSXXO]^KXYaS]UKZ\KMcpYU\OļVOXSO]^KXYaS]UK
Z\KMc XKU^¸\cW Y]YLK ^KWKLcë dK^\_NXSYXK
a^cWZ\dcZKNU_Z\KMYNKaMKWYŜOa]UKdKë
w skierowaniu dwa lub wiêcej stanowisk pracy,
aUYVOTXYļMS YNZYaSKNKTéMOT ZY^\dOLYW dKUĥKN_aZ\dcZKNU_Z\KMYaXSU¸apYU\OļVOXSO
stanowiska pracy, na którym jest zatrudniony,
4) informacje o wystêpowaniu na stanowisku lub
stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uci¹¿liwych oraz aktualne
wyniki badañ i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
A^cW WSOT]M_ aK\^Y ZYNU\OļVSë ŜOZ\KMYdawca ma bezwzglêdny obowi¹zek skierowania
pracownika na badania profilaktyczne, natomiast
ich zakres i ewentualny udzia³ w nich lekarzy
]ZOMTKVS]^¸aNKXcMRNdSONdSXWONcMcXcYU\OļVK
lekarz przeprowadzaj¹cy badania.
Obowi¹zkom pracodawcy odpowiadaj¹
ustawowe obowi¹zki pracownika wymienione
w art. 100 i 211 k.p. W ich zakresie znajduje
siê m.in. sumienne i staranne wykonywanie pracy
oraz stosowanie siê do poleceñ prze³o¿onych,
dotycz¹cych pracy, je¿eli nie s¹ one sprzeczne
z przepisami prawa lub umow¹ o pracê. Podstawowym obowi¹zkiem pracownika jest ponadto przestrzeganie przepisów oraz zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy, m.in. w efekcie:
wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp,
wspó³dzia³ania z pracodawc¹ i prze³o¿onymi
w wype³nianiu obowi¹zków dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz poddawania siê
wstêpnym, okresowym i kontrolnym badaniom
lekarskim i stosowania siê do wskazañ lekarskich.
W zakresie obowi¹zku poddawania siê
wstêpnym, okresowym i kontrolnym badaniom
lekarskim wypowiedzia³ siê równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z 10 maja 2000 r. (sygn. akt
I PKN 642/99, OSNP 2001/20/619), w którym
stwierdzi³, ¿e polecenie wykonywania badañ
lekarskich jest poleceniem s³u¿bowym dotycz¹cym pracy. Wobec pracownika uchylaj¹cego siê
od przeprowadzenia badañ pracodawca mo¿e
XSO^cVUYdK]^Y]YaKëUK\ýZY\déNUYaéKVOXKaO^ \YdaSédKë d XSW ]^Y]_XOU Z\KMc a ^\cLSO
natychmiastowym i to z jego winy. W cytowanym
wyroku S¹d Najwy¿szy jednoznacznie stwierdzi³,
ŜOdKaSXSYXOaSXK_WcļVXKV_L\KŜéMOXSONLKVstwo) niewykonanie przez pracownika zgodnego
z prawem polecenia poddania siê kontrolnym
badaniom lekarskim, jako naruszaj¹ce obowi¹zek wykonania polecenia dotycz¹cego pracy
K\^  S K\^  ZU^  UZ WYŜO ]^KXYaSë
podstawê niezw³ocznego rozwi¹zania umowy
o pracê na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p.
Ponadto w wyroku z 2 marca 2011 r. (sygn. akt
33:5""9=8:!"#=8acTKļXSĥ
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¿e obowi¹zek poddania siê kontrolnym badaniom lekarskim ma charakter trwa³y. Niepoddanie
siê takim badaniom zleconym przez pracodawcê
WYŜO _dK]KNXSKë \YdaSédKXSO ]^Y]_XU_ Z\KMc
w ka¿dym czasie. Jak czytamy w wyroku SN
obowi¹zki wskazane w art. 211 pkt. 5 k.p. nale¿¹
do grupy obowi¹zków pracowniczych o charak^O\dOZYN]^KaYacWKSMRXK\_]dOXSO]U_^UYaKë
mo¿e rozwi¹zaniem umowy o pracê. Podstaw¹
rozwi¹zania stosunku pracy jest nie brak realizacji
polecenia s³u¿bowego, a zawinione naruszenie
podstawowego obowi¹zku pracowniczego: (…)
aK\^ZU^UZa]UKd_TO]SýŜOZ\KMYaXSU
WKYLYaSédOUZYNNKaKë]Sýa]^ýZXcWYU\Osowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
LKNKXSYWVOUK\]USWS]^Y]YaKë]SýNYa]UKdKħ
VOUK\]USMR9LYaSédOU^OXMYacXSUKdK\^
SXZ\SXMSZSYUZWKMRK\KU^O\YLYaSédU_ZYNstawowego (...).

9LYaSédUSY]YLcUSO\_TéMOT
Z\KMYaXSUKWSadKU\O]SOLKNKħ
Z\YPSVKU^cMdXcMR
.Y]dMdOQ¸VXOTNLKĥYļMSYLOdZSOMdXOSRSQSOniczne warunki pracy pracowników zobowi¹zany jest nie tylko pracodawca, ale równie¿, jak
wskazuje brzmienie art. 212 k.p., osoby kieruj¹ce
pracownikami. Ustawodawca nie dokona³ jednak
zdefiniowania pojêcia „osoby kieruj¹cej pracownikami”, co stanowi problem dla stosowania
przepisu w praktyce. W doktrynie przyjmuje siê
szerokie rozumienie w odniesieniu do pojêcia
„osoby kieruj¹cej pracownikamin – s¹ to m.in.
brygadzista, majster, kierownik wydzia³u, dzia³u,
filii, dyrektor, czyli osoby maj¹ce kompetencje
do egzekwowania od pracowników przestrzegania przepisów i zasad bhp i zapewnienia
wykonywania zaleceñ lekarza sprawuj¹cego
opiekê zdrowotn¹ nad pracownikami2. Jeszcze
dosadniej katalog tych osób opisuje SN w tezie 1
wyroku z 19 lutego 2013 r. (IV KK 216/12, Prok. i Pr.
2013/5/6), zgodnie z którym ustalaj¹c podmiot
ZYaSXXYļMS acXSUKTéMcMR dK\^  UZ XKVOŜc
Z\dcTéë ŜOZ\dcZS]KXSO SMRY]YLYW USO\_TéMcW
pracownikami bêdzie wynika³o z samego faktu
pe³nienia takiej roli (funkcji) kierowniczej na ró¿nych szczeblach struktury organizacyjnej zak³adu
pracy. Zatem pracownik, któremu powierzono
kierowanie prac¹ innych, z samej istoty sprawowanej funkcji jest zobowi¹zany do sta³ego
czuwania nad tym, aby praca podleg³ych mu
pracowników przebiega³a zgodnie z przepisami
i/lub zasadami bhp.
W doktrynie przyjmuje siê tak¿e, ¿e osobami
USO\_TéMcWSXSOW_]déLcëacĥéMdXSOUSO\YaXSMc
zatrudnieni w ramach stosunku pracy u danego
pracodawcy. Takie same obowi¹zki bêd¹ ci¹¿y³y
na kierownikach, mened¿erach zatrudnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych (np. kontraktów mened¿erskich), czy te¿ wykonuj¹cych
us³ugi na rzecz pracodawcy w ramach w³asnej
 <YWO\ 7> Ea$G <YWO\ 7> 1_T]USA 4KļUYa]US 5
Szczuka Z. Kodeks pracy, s. 302.
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NdSKĥKVXYļMS QY]ZYNK\MdOT MdcVS ^da ]KWYdKtrudnienia3.
Przyjmuje siê równie¿, ¿e dla objêcia kierownika, majstra, brygadzisty czy innej osoby kieruj¹cej
pracownikami obowi¹zkami w sferze bhp, w rozumieniu przepisu art. 212 k.p. nie jest konieczna
ŜKNXK acTé^UYaK PY\WKA]dMdOQ¸VXYļMS
YLYaSédUS^OXSOW_]dé]^KXYaSë^\OļMS_WYac
YZ\KMýV_LSXXOQYŚ\¸NĥK]^Y]_XU_Z\KMcXKZYNstawie którego osoba kieruj¹ca pracownikami
jest zatrudniona, bez wzglêdu na fakt, czy zosta³y one sprecyzowane w zakresach obowi¹zków
takich pracowników, czy nie. Sam fakt pe³nienia
wobec pracowników funkcji kierowniczych
czyni te osoby, jako kieruj¹ce pracownikami,
podmiotami obowi¹zków wymienionych w art.
212 k.p.4 w którym ustawodawca wskaza³ m.in.
obowi¹zek:
1. egzekwowania od pracowników respektowania obowi¹zuj¹cych w zak³adzie pracy
Z\dOZS]¸aY\KddK]KNLRZ8KVOŜc^_dK_aKŜcë
¿e nie jest wystarczaj¹ce wydanie pracownikowi polecenia bez dopilnowania, czy jest ono
respektowane.
2. zapewnienia wykonywania zaleceñ lekarza, który sprawuje opiekê zdrowotn¹ nad
pracownikami.
W opinii SN sprawowanie pieczy nad zgodnym z bhp przebiegiem pracy wynika z samej
istoty obowi¹zków kierowniczych (wyrok z 13
ZKŚNdSO\XSUK #! \ 333 :<8 !! XSOZ_LV
Na barkach osób pe³ni¹cych obowi¹zki kierowXSMdO]ZYMdcaKaSýM]dMdOQ¸VXKNLKĥYļëY^KUSO
zorganizowanie pracy, które zapewni pracownikom jak najwiêksze bezpieczeñstwo w firmie,
przy uwzglêdnieniu zagro¿eñ powoduj¹cych
wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Dlatego
te¿ naruszenie przez osobê kieruj¹c¹ przepisów
(zasad) bhp, zw³aszcza w sposób, który móg³by
NYZ\YaKNdSëNYdKQ\YŜOXSKŜcMSKLéNŚdN\YaSK
pracowników, jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹
do wypowiedzenia umowy o pracê na czas nieYU\OļVYXcac\YU=8da\dOļXSK##"\3:58
32/98, OSNAPiUS 1999/20/641).
Jak czytamy w art. 212 k.p., osoba kieruj¹ca
Z\KMYaXSUKWS dYLYaSédKXK TO]^dKZOaXSë
wykonanie zaleceñ lekarza sprawuj¹cego
opiekê zdrowotna nad pracownikami. Oznacza
^Ya]dMdOQ¸VXYļMSdK]^Y]YaKXSO]SýNYdKVOMOħ
U^¸\OVOUK\dZ\YPSVKU^cUdKaK\ĥadKļaSKNMdOXS_
lekarskim wydawanym do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy.
6OUK\d WYŜO YU\OļVSë Z\dOMSaa]UKdKXSK
dKUKd Z\KMc XKac]YUYļMS YQ\KXSMdOXSO ZYNnoszenia i przenoszenia ciê¿arów), a jednoMdOļXSO NYZ_ļMSë Z\KMYaXSUK NYZ\KMc XK^cW
]^KXYaS]U_ Z\dcTW_TéM ŜOdKNKXSK YU\OļVYXO
w przeciwwskazaniach wykonywane bêd¹
sporadycznie przez zespó³ pracowników i bêd¹
Skoczyñski J. [w:] Gersdorf M., R¹czka K., Salwa Z. (red.)
Kodeks pracy. Komentarz 2008, s. 715 oraz Ciborski P.
[w:] Patulski A., Or³owski G. Komentarz dla mened¿erów
HR, s. 769.
4
Muszalski W. Kodeks pracy. Komentarz, El/Legalis 2013.
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WYQĥcLcëacUYXcaKXOZ\dOdSXXcMRXSŜLKNKXK
osoba pracowników tego zespo³u. W przypadku,
gdy wszystkie zadania pracownika s¹ objête
przeciwwskazaniem, lekarz powinien orzec
o przeciwwskazaniu zdrowotnym do pracy
na danym stanowisku. W takim przypadku praMYaXSUXSOWYŜOLcëXKXSWdK^\_NXSYXc
Od orzeczenia wydanego przez lekarza
medycyny pracy – zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia
w sprawie badañ lekarskich – pracownik lub praMYNKaMKU^¸\cXSOQYNdS]SýdTOQY^\OļMSépWYŜO
aMSéQ_ ! NXS YNNXSK acNKXSK dKļaSKNMdOXSK
ac]^éZSëdKZYļ\ONXSM^aOWVOUK\dKU^¸\cacNKĥ
^YdKļaSKNMdOXSO daXSY]USOW YZ\dOZ\YaKdzenie ponownego badania. Badanie, o którym
mowa, przeprowadza siê w wojewódzkim
Yļ\YNU_WONcMcXcZ\KMcaĥKļMSacWdOadQVýN_
XKWSOT]MO ļaSKNMdOXSK Z\KMc V_L ]SONdSLý TONnostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony
Z\KMYaXSUKTOŜOVSUaO]^SYXYaKXOdKļaSKNMdOnie zosta³o wydane przez lekarza zatrudnionego
aaYTOa¸NdUSW Yļ\YNU_ WONcMcXc Z\KMc p
w najbli¿szej jednostce badawczo-rozwojowej
w dziedzinie medycyny pracy.

9NZYaSONdSKVXYļëdKXK\_]dOXSO
YLYaSédU¸adaSédKXcMRdLKNKXSKWS
Z\YPSVKU^cMdXcWS
Osoba kieruj¹ca pracownikami, która nie wykonuje ci¹¿¹cych na niej obowi¹zków z zakresu
LRZWYŜOYNZYaSKNKëdK^KUS]^KXXKZYN]^KaSO
YNZYaSONdSKVXYļMS acU\YMdOXSYaOT K\^ "
§ 1 k.p.), a w skrajnym przypadku – karnej (art.
220 k.k.).5A^cW WSOT]M_ XKVOŜc ]Sý dQYNdSë
z pogl¹dem, ¿e w przypadku poszukiwania
osoby odpowiedzialnej za nara¿enie pracownika
XKLOdZYļ\ONXSOXSOLOdZSOMdOħ]^aY_^\K^cŜcMSK
lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu na plan
ZSO\a]dcac]_aKTé]SýaĥKļXSOY]YLca]UKdKXO
w art. 212 k.p.6
Jak wspomniano, naruszenie tych obowi¹zU¸aWYŜOdY]^Kë^KUŜO_dXKXOdKZ\dO]^ýZ]^aY
bowiem – zgodnie z art. 220 k.k. – kto, bêd¹c
odpowiedzialny za bezpieczeñstwo i higienê
pracy, nie dope³nia wynikaj¹cego st¹d obowi¹zku
SZ\dOd ^YXK\KŜK Z\KMYaXSUK XKLOdZYļ\ONXSO
niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbaaSOXSK aYVXYļMS NYVK^  4OŜOVS ]Z\KaMK NdSKĥK
XSO_WcļVXSOZYNVOQKQ\dcaXSOUK\dOYQ\KXSMdOXSKaYVXYļMSKVLYZYdLKaSOXSKaYVXYļMSNY\YU_
Jednak¿e nie podlega tej karze osoba, która dobrowolnie uchyli³a gro¿¹ce niebezpieczeñstwo7.
W art. 283 § 1 k.p. wymieniono dwie kategorie
podmiotów odpowiedzialnych za przestrzeganie
przepisów lub zasad bhp, oddzielaj¹c je alternatyw¹ „albo”: s¹ to podmiot odpowiedzialny za stan
Walczak K. Kodeks pracy. Komentarz El/Legalis, 2015.
Widzisz R. 9NZYaSONdSKVXYļëdKXK\_]dOXSOLOdZSOMdOħ]^aK SRSQSOXc Z\KMc aļaSO^VO K\^  UU, „Prok. i Pr.”
2005, Nr 4, s. 63 i nast.
7
Tomporek A. Przedmiot ochrony prawnokarnej i podmio^cZ\dO]^ýZ]^aKZ\dOMSaUYZ\KaYWY]¸LacUYX_TéMcMR
Z\KMýdK\YLUYaé (art. 219-221 KK), PiZS 2002, Nr 8.
5
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bezpieczeñstwa i higieny pracy albo podmiot
kieruj¹cy pracownikami. Uzasadnione wydaje siê
w zwi¹zku z tym twierdzenie, ¿e osoba kieruj¹ca
Z\KMYaXSUKWSWYŜOWSOļMSë]SýadKU\O]SOZYNmiotowym przestêpstwa z art. 220 k.k. wówczas,
gdy wraz z funkcj¹ kierownicz¹ w procesie pracy
podleg³ych pracowników powierzony jej zosta³
pewien zakres obowi¹zków z zakresu odpowieNdSKVXYļMS dK]^KX LOdZSOMdOħ]^aK :YNWSY^OW
przestêpstwa z art. 220 § 1 k.k. jest bowiem
wy³¹cznie osoba odpowiedzialna za bhp, a wiêc
WYŜOLcë^YZ\KMYNKaMKKVO\¸aXSOŜUKŜNKSXXK
osoba kieruj¹ca pracownikami, a nawet osoby
pe³ni¹ce funkcje kontrolne i nadzorcze z zakresu
bhp, nawet je¿eli nie pozostaj¹ w strukturze
organizacyjnej firmy, je¿eli tylko nie dope³nia³y
swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z tej odZYaSONdSKVXYļMS dYL ac\ =8 d# \
IV KK 216/12, Prok. i Pr. 2013/5/6). Zagro¿eniem
]KXUMTédK\^UZXKVOŜcdK^OWYLTéë^cVUY
te osoby kieruj¹ce pracownikami, którym mo¿na
ZY]^KaSëdK\d_^W_]SZYU\caKë]SýdUK^KVYQSOW
z art. 212 k.p.
A^cW WSOT]M_ XKVOŜc dK_aKŜcë ŜOYLYU
YNZYaSONdSKVXYļMS YMRK\KU^O\dO UK\XcW WYŜliwe jest tak¿e wypowiedzenie umowy o pracê
ze wzglêdu na naruszenie przez pracownika
zatrudnionego na stanowisku kierowniczym
przepisów, czy zasad bhp, zw³aszcza w sposób
prowadz¹cy do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia
pracowników. SN w wyroku z dnia 14.9.1998 r.
(I PKN 322/98, OSNAPiUS 1999/20/641) wskaza³, ¿e naruszenie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym przepisów
(zasad) bhp, zw³aszcza w sposób prowadz¹cy
do zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia pracowników,
jest przyczyn¹ uzasadniaj¹c¹ wypowiedzenie
Z\dOdZ\KMYNKaMý_WYacXKMdK]XSOYU\OļVYXc
9NZYaSONdSKVXYļëd^c^_ĥ_dKXSOMRKXSKYLYwi¹zku poddania siê badaniom profilaktycznym
spoczywa tak¿e na pracowniku. W sytuacji, gdy
pracownik odmawia poddania siê badaniom, praMYNKaMKXSOWYŜONYZ_ļMSëQYNYZ\KMcA^KUSW
przypadku, za czas niewykonywania obowi¹zków
z powodu niepoddania siê przez pracownika
badaniom lekarskim, nie przys³uguje mu wynagroNdOXSO=8aac\YU_da\dOļXSK\]cQX
akt: I PK 541/03, OSNAPiUS 2005/7/94). Wobec
pracownika uchylaj¹cego siê od przeprowadzenia
LKNKħZ\KMYNKaMKWYŜOXSO^cVUYdK]^Y]YaKë
UK\ý ZY\déNUYaé KVOXKaO^ \YdaSédKë d XSW
stosunek pracy w trybie natychmiastowym z winy
pracownika, o czym by³a mowa wy¿ej.

Podsumowanie
Ustawodawca na³o¿y³ na osoby kieruj¹ce
pracownikami obowi¹zki w zakresie zasad
bezpieczeñstwa pracy i profilaktyki zdrowotnej pracowników. Natomiast pracownikom
obok obowi¹zków w tym zakresie da³ równie¿
_Z\KaXSOXSKMYXKVOŜcYMOXSëZYdc^caXSO:\Kcownik ma bowiem prawo, po zawiadomieniu
Z\dOĥYŜYXOQYZYa]^\dcWKë]SýYNacUYXcaKXSK

pracy, gdy jej warunki nie odpowiadaj¹ przepisom
LRZ S ]^aK\dKTé LOdZYļ\ONXSO dKQ\YŜOXSO NVK
¿ycia lub zdrowia pracownika lub innych osób,
V_LQNcZ\KMKacWKQK]dMdOQ¸VXOT]Z\KaXYļMS
psychofizycznej, a jego stan psychofizyczny
nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy.
:YXKN^Y Z\KMYaXSU XSOWYŜO ZYXY]Së TKUSMRkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji
z powodu powstrzymania siê od pracy lub oddalenia siê z miejsca zagro¿enia w wymienionych
przypadkach.
Problematyczne jednak jest samo pojêcie
„osoba kieruj¹ca pracownikami”. Istotne wydaje siê zdefiniowanie oraz wskazanie zakresu
^OQYZYTýMSK8KVOŜc^OŜda\¸MSë_aKQýXKPKU^
¿e nie jest to pojêcie to¿same z pojêciem „osoby
na stanowisku kierowniczym”. Warto wiêc rozaKŜcëMdcXSOLcĥYLc_dK]KNXSYXO\YdNdSOVOXSO
i doprecyzowanie obowi¹zków, tak aby nie by³o
aé^ZVSaYļMSdaĥK]dMdKMYNYdKU\O]_YNZYaSONdSKVXYļMS
Zgodnie z art. 283 § 1 k.p., kto kieruj¹c
pracownikami lub innymi osobami fizycznymi,
nie przestrzega przepisów lub zasad bhp, podlega karze grzywny od 1000 z³ do 30 000 z³.
Zagro¿one grzywn¹ jest wiêc nieprzestrzeganie
przepisów lub zasad bhp, co nie jest to¿same
z zakresem obowi¹zków wymienionych w art.
212 k.p. Jednak nie ka¿dej osobie kieruj¹cej pracownikami w równym zakresie mo¿na bêdzie
Z\dcZS]Këa]dc]^USOacWSOXSYXO^KWYLYaSédUS
zw³aszcza, ¿e maj¹ one niejednorodny charakter.
>\_NXY TO]^dQYNdSë ]Sý d\Yd_WYaKXSOW SŜ
d]KWOQYPKU^_ZY]SKNKXSKZYNaĥKNXcMRYU\OļVYna osoba staje siê odpowiedzialna np. za sprawXYļëļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTLOdZSOMdXc
i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego. Tym bardziej trudno z tego fak^_acaYNdSëYNZYaSONdSKVXYļëdKdKZOaXSOXSO
wykonania zaleceñ lekarza. Czêsto w praktyce
osoby faktycznie kieruj¹ce pracownikami, zarz¹dzaj¹c ma³¹ grupk¹ podw³adnych pracuj¹
XKYU\OļVYXcWYNMSXU_Z\YN_UMTSKdK\déNdKXK
grupa podw³adnych pracuje w jednakowych
warunkach i ma jednakowe ryzyko zawodowe.
8SOWKaSýMWYŜVSaYļMSZ\dOXSO]SOXSKZ\KMYaXSUK
XKSXXO]^KXYaS]UYZ\KMcLcdKZOaXSë\OKVSdKMTý
zaleceñ lekarza sprawuj¹cego opiekê zdrowotn¹
nad pracownikami.
Osoby kieruj¹ce pracownikami nie maj¹ te¿
kompetencji w zakresie przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy, na inny odcinek
produkcji, do innego wydzia³u czy innej linii produkcyjnej w danym zak³adzie pracy. St¹d trudne
wydaje siê wywi¹zanie z obowi¹zku narzuconego
Z\dOZS]OWK\^ZU^ UZKYNZYaSONdSKVXYļë
z tytu³u braku realizacji tego obowi¹zku jest nieadekwatna do posiadanych uprawnieñ. Zatem
NO VOQK PO\OXNK8 XKVOŜc ]^aSO\NdSë ŜOdKU\O]
wymagañ wobec osób kieruj¹cych pracownikami
ZYaSXSOXLcëNY]^Y]YaKXcNYdKU\O]_SMRWYŜVSaOTYNZYaSONdSKVXYļMS
8
NOVOQOPO\OXNKĥKMNY]ĥY_]^KaSOU^¸\KWKLcë_MRaKlona; zagadnienia, analizy zwi¹zane z tworzeniem prawa.
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