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Hierarchia źródeł prawa pracy.

Z Art.87 KRP wynika hierarchia powszechnych źródeł prawa, tj. 
odpowiednio: 

• Konstytucji RP, 

• Ustaw, 

• Ratyfikowanych umów międzynarodowych, 

• Rozporządzeń.

W myśl zaś Art. 91 ust.2 umowa międzynarodowa ratyfikowana za 
uprzednią zgodą w formie ustawy ma pierwszeństwo przed ustawą z 
którą nie da się jej pogodzić.



Kwestię pierwszeństwa stosowania poszczególnych źródeł prawa 
pracy doprecyzowuje kodeks pracy:

• Art.9 § 2 k.p. – „Postanowienia układów zbiorowych pracy i 
porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz 
innych ustaw i aktów normatywnych.”

• Art.9 § 3 k.p. – „ Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów 
zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.”



Hierarchia aktów prawnych w Polsce 



Katalog źródeł prawa pracy w układzie hierarchicznym:

Podsumowując wcześniejsze rozważania, katalog źródeł prawa pracy w 
układzie hierarchicznym prezentuje się tak:

a) Źródła powszechne:

• konstytucja RP i prawo wspólnotowe

• ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie

• ustawy

• ratyfikowane umowy międzynarodowe

• rozporządzenia

b) źródła swoiste prawa pracy

• ponadzakładowe układy i porozumienia zbiorowe

• zakładowe układy i porozumienia oraz regulaminy i statuty



UMOWY MIĘDZYNARODOWE
• Art. 9 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją 

prawa międzynarodowego.

• UMOWA MIĘDZYNARODOWA – zgodne oświadczenie woli dwóch lub 
więcej podmiotów prawa międzynarodowego, które rodzi prawa i 
obowiązki skuteczne w prawie międzynarodowym. 

• Z punktu widzenia źródeł prawa najważniejsze znaczenie ma podział umów 
międzynarodowych na: 

• umowy ratyfikowane 

• umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 

• umowy ratyfikowane bez zgody wyrażonej w ustawie 

• umowy nieratyfikowane



• RATYFIKACJA – akt ostatecznego potwierdzenia woli państwa 
związania się umową międzynarodową, dokonywany z reguły przez 
głowę państwa. 

• Ratyfikację umowy poprzedza jej zawarcie, które w Polsce 
dokonywane jest przez Radę Ministrów (art. 146 ust. 4 pkt 10 
Konstytucji RP). Dopiero po zawarciu umowy jej ratyfikacji dokonuje 
Prezydent RP (art. 133 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP). Po ratyfikacji 
umowa międzynarodowa staje się źródłem prawa powszechnie 
obowiązującego, wymienionym w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. 

• Ratyfikowane umowy międzynarodowe dzielą się na umowy 
ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz umowy 
ratyfikowane bez konieczności uzyskiwania takiej zgody. Katalog 
umów, których ratyfikacja wymaga uzyskania uprzedniej zgody 
wyrażonej w ustawie, zawiera art. 89 Konstytucji RP oraz art. 90 
Konstytucji RP (tryb szczególny).



SYSTEM ORGANIZACYJNY OCHRONY PRACY W 
POLSCE

O ile system prawny wskazuje na podstawy prawne bezpieczeństwa i 
higieny pracy, o tyle system organizacyjny wskazuje na organy i 
organizacje uczestniczące w określaniu i realizowaniu zadań w tej 
dziedzinie.

System organizacyjny ochrony pracy można podzielić na:

• ogólnokrajowy,

• zakładowy.

Do pierwszego z nich należy zaliczyć parlament, rząd, ministerstwa i 
inne urzędy państwowe oraz państwowe organy nadzoru i kontroli.



• Parlament ma przede wszystkim zadania ustawodawcze, tworząc prawo 
ustala podstawowe zasady systemu. Rząd i resorty oraz urzędy 
państwowe, szczególnie Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo 
Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia, ustalają wytyczne państwa 
w kształtowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, 
na podstawie ustaw, wydają przepisy wykonawcze w zakresie bhp. 
Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
Urząd Dozoru Technicznego oraz sądy i prokuratura (również pozostałe 
organy nadzoru i kontroli) powołane zostały do nadzoru i kontroli 
obowiązków nałożonych przez prawo. 

• W celu realizacji uprawnień oraz przymuszania pracodawców do realizacji 
swoich obowiązków, organy te dysponują możliwością ukarania mandatem 
karnym, bądź wydania nakazu lub decyzji. W określonych przepisami 
przypadkach mogą również zażądać wstrzymania prowadzenia prac. 
Główny Inspektor Pracy, w porozumieniu z właściwym ministrem, może 
wydać decyzję o wstrzymaniu działalności w całości lub części zakładu.



• Istotną rolę w systemie organizacyjnym bhp na szczeblu państwa pełni 
Rada Ochrony Pracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu, 
pracodawców i pracowników, posłowie i senatorowie oraz wybitni 
specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Organ ten, 
umocowany przy Sejmie RP, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji 
Pracy, ma sprawować nadzór nad jej działaniem.





Państwowy nadzór nad warunkami pracy 
sprawują:

• Państwowa Inspekcja Pracy,

• Państwowa Inspekcja Sanitarna,

• Ponadto czynności w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami 
technicznymi stwarzającymi szczególne zagrożenie sprawuje Urząd 
Dozoru Technicznego.



Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:

1) pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli 
legalności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne 
jednostki organizacyjne - na rzecz których jest świadczona praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność 
gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, 

2) 2) podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy - w zakresie przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 3 lit. d i e,

3) 3) podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych, w 
szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, 
niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową - w zakresie, o którym 
mowa w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zwani dalej "podmiotami 
kontrolowanymi". 



Zadania PIP m.in.:
1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w 
szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 
młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 
wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku;

3) kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców; 

4)kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do 
użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;



5) podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu 
zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności: 
a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola 

stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, 
b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola 

stosowania środków zapobiegających tym chorobom, 
c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa 

pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 
d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 
e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia 

pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 
f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 

zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 



6) współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli 
przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom dla środowiska; 
7) kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233); 5 
8) kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 
2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 
237, poz. 1656), 
9) prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej -
uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie 
istnienia stosunku pracy; 
10) ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w 
Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 
99, poz. 1001, z późn. zm.), a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 
stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 
oskarżyciela publicznego; 



• Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność 
gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, 
niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona; 

 przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

 osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 
wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym 
powierzone im prace. 3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór 
i kontrolę zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych 
warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów 
niebędących pracownikami. 4. Państwowa Inspekcja Pracy może 
podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i pomiarów oraz 
analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe 
w środowisku pracy. 



• Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę 
zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych 
warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i 
uczniów niebędących pracownikami.

• Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie 
prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania zagrożeń 
powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku 
pracy. 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 

tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 640 z późn. zm. Wyciąg Rozdział 2



Zadania PIS m.in.:
1) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

1a) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych;

2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i 
zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków 
morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w 
produkcji lub budownictwie;

3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków 
morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;

4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania 
negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych 
na zdrowie ludzi.



5. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego 
nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających 
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

• higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych 
elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

• utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, 
instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego 
i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

• warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz 
warunków żywienia zbiorowego;

• nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

• warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi 
wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;



6) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania 
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z 
warunkami pracy;

7) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w 
szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach 
wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

8) higieny procesów nauczania;

9) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby 
wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje 
chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1203) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z 
rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;



• 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia. 

• 2. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny 
jako centralny organ administracji rządowej. 

• USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm. wyciąg



Zadania UDT m.in:

1. Wytwarzanie urządzeń technicznych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji odbywa się 
na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru 
technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru 
technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

2. W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala się formę wykonywania dozoru 
technicznego. 

3. Zmiana uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z organem 
właściwej jednostki dozoru technicznego. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne 
dozoru technicznego w zakresie: 

1) projektowania urządzeń technicznych; 

2) materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń 
technicznych; 

3) wytwarzania urządzeń technicznych; 

4) eksploatacji urządzeń technicznych;

5) naprawy i modernizacji urządzeń technicznych. 



5. Minister właściwy do spraw gospodarki, wydając rozporządzenie, o którym 
mowa w ust. 4, uwzględni w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, 
obliczeń wytrzymałościowych, wykonania, osprzętu, oznaczeń, materiałów i 
elementów, naprawy lub modernizacji, zakresu badań technicznych urządzeń 
i elementów, terminów badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej 
do objęcia dozorem i potwierdzenia prawidłowości wykonania, spawania, 
zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, badań 
nieniszczących oraz obsługi i konserwacji. 
5a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub 
urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie: 
1) projektowania, 
2) materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub 
modernizacji, 
3) wytwarzania, 
4) eksploatacji, 
5) naprawy i modernizacji,



6) likwidacji – w szczególności wymagania dotyczące konstrukcji, obliczeń 
wytrzymałościowych, budowy, osprzętu, oznaczeń, materiałów i elementów, 
zakresu badań technicznych urządzeń, materiałów i elementów, terminów 
badań okresowych, rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i 
potwierdzenia kwalifikowania oraz wykonania połączeń nierozłącznych, 
przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, kwalifikowania i wykonywania badań 
nieniszczących oraz obsługi i konserwacji, uwzględniając stopień zagrożenia 
związany z bezpiecznym funkcjonowaniem i eksploatacją tych urządzeń 
powodowany wpływem promieniowania jonizującego. 

6. Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków 
technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, 
wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków 
technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

7. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego uzgodni warunki 
techniczne, o których mowa w ust. 6, po stwierdzeniu, że warunki te 
spełniają wymagania, o których mowa w art. 6.



• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w 
sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu Dz.U. poz. 1468

• USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 1 (J.t.: Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1040; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1555 2 i 2201)


