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dotyczy: konieczności organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy w innych formach, niż przewidziane rozporządzeniem

Szanowny Panie

W pełni podzielam Pański niepokój, towarzyszący obecnej sytuacji epidemiologicznej
w Polsce, związanej z ekspansywnością wirusa SARS-CoV-2. Myślę, że podzieli Pan moje
zdanie, że konieczna w takich przypadkach jest możliwie szybka reakcja na zaistniałą
sytuację, czego owocem jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przy tak szeroko rozbudowanym prawodawstwie, w tym z zakresu prawa pracy,
praktycznie niemożliwe jest rozstrzygnięcie wszystkich trudności i wątpliwości jedną ustawą,
przygotowaną na okoliczność szybkiego i jak najlepszego zabezpieczenia polskich obywateli
i polskich przedsiębiorców przed ekspansją wirusa.

Odpowiadając na Pana wiadomość elektroniczną, zawierającą pytanie o możliwość
organizacji szkoleń bhp w formach innych, niż przewidziane rozporządzeniem dla danego
rodzaju szkolenia, uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Pracy nie ma uprawnień, by
zawieszać stosowanie w całości lub w części, a także dowolnie zmieniać normy prawne
określone w przepisach prawa pracy, w tym przepisach związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz legalnością zatrudnienia.

Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – „Państwowa
Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie
określonym w ustawie. Żadne z zadań nałożonych na PIP nie umożliwia niestety czasowego
wyłączania obowiązywania przepisów prawa pracy. Taką możliwość posiada ustawodawca –
autor przepisów oraz Rada Ministrów.

Dlatego w każdym możliwym przypadku Państwowa Inspekcja Pracy wspiera resorty,
przygotowujące rozwiązania mające za zadanie zminimalizowanie ryzyka i ewentualnych
skutków narażenia, wynikających z rozprzestrzeniającego się patogenu. Takie wsparcie,



którego celem jest opracowanie rozwiązań prawnych, pozwalających zabezpieczyć trwałość
funkcjonowania wszystkich polskich zakładów pracy, przy zachowaniu właściwego poziomu
bezpieczeństwa pracujących, udzielane jest także Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, jako ustawodawcy odpowiedzialnemu za przepisy prawa pracy.

Opracowane do tej pory akty prawne związane z epidemią koronawirusa COVID-19
nie zawieszają stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących
sposobów organizowania szkoleń bhp, co nie przesądza o możliwości podjęcia przez
ustawodawcę takiej decyzji w nieodległej przyszłości – obserwując dynamicznie zmieniającą
się sytuację, związaną z pandemią wirusa.

Na dzień 13 marca br. szkolenia w dziedzinie bhp powinny być organizowane
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien
podjąć odpowiednie działania organizacyjne, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko
związane z możliwością narażenia pracowników na kontakt z mikroorganizmem
chorobotwórczym podczas uczestniczenia w szkoleniach bhp, organizowanych w sposób
i w formach szkolenia określonych przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z poważaniem,

Jakub Chojnicki

Dyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli

(wersję elektroniczną podpisano
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


