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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25 lutego 2013 r., znak 069/KRW2013/w,
przekazane pisnein Glórvnegc Inspekiora Nadzoru Budclalancgo z dnia 28 malca 2013 I'

znak DPR/Inn/022l29'7l2013, dotyczącę interpletacji pŹepisu ań'  I3 $ l Kodeksu pracy,
uprzejmie inlormuie. co naslepuJe.

P.zepis ań- 2I3 s I ustavy z dnią 26 czerwca ]971 r' Kodek' placy do dnia

3lgrLrdrria 2011 r. brzmiał : ,,Pracodarł ca jest obo'\ł 'iązany zapewniać , aby budowa lub
przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy' był a

wykonywana na podstawię projek1ów uwzględniai ących wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców' zgodlie
z odrębnyni przepisami.". Llstał a z dnia 16 wrześ nia 2()11 r. o redukcji niektóĄ,ch

oboł iqzkó|t obywateli i ptzedsiębiorcóv (Dz' U' z 2()]1 r' Nr 232 poz' '1J78] nadał a tenlu
przepisowi brzmienie| ,'Pracodawcajest obowiąany zapewniaó, aby budowa lń przebudowa

obiektu budowlanego' w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, był a wykonywana

na podstawie projektów uwzględniających wynagalfa bezpieczerlstwa i higieny pracy.'''

Wraz z opisaną wy ej zmi.u1ą nastąpił a nowelizacja przepisu ań. 283 $ 2 pkt 2

Kodeksu pracy, który pierwotnie brzmiał : ,'Tej samej karze fgrzywny] podlega' kto wbrew
obowiązkov'i nie zapęwnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jęgo

częś ci' w których przewiduje się pomieszczenia pracy. był a wykolywana na podsta\ł ic
projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. pozyt)wnie
zaopiliowanych przez uprawnionych  eczoznawcólv.''. Przytoczona powy ei ustawa

nowelizująca nadał a tenu przepisowi brzmienie: ,,Tej samej karze |grzy\ł ny] podlega' kto
wbrew obowiąkowi nie zapemia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo

Ministerstwo Transpotu, Budowniclwa i Gospodarki Morski€j, ul. wspólna 2/4' 00-926 Warszawa
tel. +4a 22 66 t 9',7 97 , fax +48 22 661 9',l 94

e-mail: info@transport'gov.p1 j ł  ww.Lansport' gov'pl

] W Pł _ Y N Ę  Ł o

?j]l3 _0ł - 2 s



jego częś ci' w któIych przewiduje się pomieszczerria pracy, był a wykonywalra na podstawie

projektów uwzględniających lqł nagania bezpieczeństwa i higieny pracy".

w uzasadnieniu 'Jla}'l 
z dnią ]6 wrześ nią 20J1 /' stwierdzono: 

',Przepis 
ań. 213 K.p'

nakł ada na pracodawcę obowipek  apewnienia, aby budowa lub p ebudowa ohiektu

budowlanego, w którym przewiduie się pomieszczenia pracy, był a wykon1'rvana na podstawie

projektów uwzględniających wymagania bę7'pieczeństwa i higieny pracy, pozytywnic

zaopiniowanych przez uprawnionych lzeczoznawców. Jednocześ nie ań' 207 $ l K.p.

przewirluje, i  pracodawca ponosi odpowiedzia]noś ć   a stan bezpieczeństwa i higieny pracy

w zakł adzie placy. Pracodawca jest obowiązany chronić  zdlowię i  ycie placowników przez

zapewDienie bezpiccznych i higienicznych warunkóW pracy przy odporł 'iednim

wykolzystaniu osiągnięć  nauki i techrriki. Ponadto pracodawca oraz osoba kierująca

pracownikami są obowiązani znać  - w zakresie niezbędnym do wykonywania cią ących na

nich obowiązków - plzępisy o ochlonię pracy' \\'tym przepisy oraz zasady be pieczeństwa i

higieny pracy' Przepis ań' 207 $ 2 K.p. zawiera katalog obowiązków placodawcy w \'!v.

zakresię. wykon1wanie powyŹszych obowiązków pracodawcy jes1 zabezpieczone saŃcjami
oloeś lonymi w alt' 283 K.p' Zgodnie z tym przepisem "kto, będąc odpowiedzialnym za stan

bezpieczęństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobanri fizycznymi'

nie pr estŹega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze g y\ł 'ny

od l.000 zł  Clo 30.000 zł ''. Dodatkowo tej samej karze podlega ten, kto wbrew obowiązkowi
nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiekfu budowlanego albo jego częś ci' w których

przewiduje się pomieszczcrria pracy, był a wykonywana na podstawie plojektów

uwzględniających wymagania bęzpieczeństwa i higieny placy' poz}'tywnie zaopiniowaoych

przez uprawnionych lzeczoznawców. Zniesienie więc wynogu uzysl.iwcnia przez

pracoddwców opinii sporządzanych przez uprawnionych Eęczoznawców w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy będzie skutkował o zmianą normy sankcyjnej zawańei w ań'

283 $ 2 pkt 2 K'p' W ś wietlę tej zmiany wystarczającym wydaje się pozostawienie obo*'iązku

okeś lonego w ań' 207 K.p., który czyni odpowiedzirilnym pracodawcę za stan \\rarunków

pracy w obiektach budowanych lub przebudowywanych. Aby nie pozbawiać  pracodawców

moŹliwoś ci skonsultowania prawidł owoś ci projektu przebudowywanycb pomieszczeń.

proponuje się pozostawienie W przepisie mo liwoś ci zasięgnięcia opinii ŹeczozDawcy bhp w
zakresie speł niania przez projekt wymogów bhp'''.

w ś wietle powy ej prz}toczonych legulacji, a tak e s1anowiska Gł ównego Inspeklora

Nadzoru Budowlanego oraz argumenlacji zawartej w Pana piś mie, nie ulega wątpliwoś ci,

 e obecnie nie ma obowipku uzyskania poz)'q'wnei opinii rzeczoznawcy bhp wobec projektu

budowlanego obiektu, w którym p. ewiduje się pomieszczenia placy' Jednocześ nie  aden

z przepisów nie zabrania uzyskania takiej opinii w sytuacji, gdy projektant uzna,  e jes1

to niezbędne do speł nienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak opinii
nie mo e jednak automatycznie powodować  nznania,  a ptojekt tych wymagań nie

uwzględnia'
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Do wiadomoś ci:
Gł ówny lnspektor Nadzoru Budowlanego
DPk/kn/022/291 /2013
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