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Problemy z interpretacj¹ terminów  
„prace szczególnie szkodliwe,  
uci¹¿liwe i niebezpieczne” i innych 
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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-

w zakresie prewencji.
-

gólnych warunkach, prace o szczególnym charakterze

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.

nature

Wstêp
W aktach prawnych, odnosz¹cych siê do bez-

pieczeñstwa i higieny pracy prawodawcy stosuj¹ 
czêsto pojêcia, które wprawdzie nie s¹ bliskoznacz-
ne, ale bywaj¹ u¿ywane zamiennie, nawet przez 
specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniaj¹ stan 

-

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 

-
czeñstwa Pracy”.

 

Pojêcie to w prawodawstwie z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy jest u¿ywane sporadycznie. 
Wystêpuje ono w art. 176 Kodeksu pracy: „Nie wolno 

-
wych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów 

 
i w wydanym na podstawie tego przepisu rozporz¹-

§ 1 Kodeksu pracy, dopuszczaj¹cym skrócenie przez 
pracodawcê czasu pracy lub obni¿enie norm pracy 
w przypadku, gdy jest ona wykonywana w warun-
kach 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 

W pierwszym przypadku wykaz prac ustala Rada 
Ministrów (vide rozporz¹dzenie wydane na pod-
stawie 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¿li-
wych) ustala pracodawca po konsultacji z pracowni-
kami lub ich przedstawicielami oraz, po zasiêgniêciu 
opinii lekarza sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê 
zdrowotna nad pracownikami.

Pojêcie prac „w warunkach szkodliwych” lub 

szkodliwe lub uci¹¿liwe) wystêpowa³y jeszcze w la-

zasady wynagradzania pracowników administracji, 
a obecnie nadal w uk³adach zbiorowych pracy 
i regulaminach wynagradzania, w których przewi-
dziany zosta³ dodatek finansowy do wynagrodzenia 
za ich wykonywanie.

W tych przypadkach sporz¹dzone zostaj¹ wy-
kazy takich prac i opisane warunki, w jakich musz¹ 

-
znawane s¹ przede wszystkim w przypadku prac 

najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ lub natê¿eñ 

Mimo ¿e pojêcie prac w warunkach szkodli-
wych 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, 

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 (acz-
kolwiek dokonano tego w normach). Natomiast 
z rozporz¹dzenia ustalaj¹cego NDS i NDN wynika, 
¿e czynnik szkodliwy to taki, którego oddzia³ywanie 

ujemne zmiany w stanie zdrowia oraz w stanie zdro-
wia jego przysz³ych pokoleñ. Nale¿¹ do tej grupy te 
czynniki, w odniesieniu do których ustalone zosta³y 

py³y i czynniki fizyczne, takie jak ha³as, drgania, 

optyczne czy pola elektromagnetyczne.
Taka próba definicji prac szkodliwych ma jednak 

pewne mankamenty. Po pierwsze, nie wszystkie 

zosta³y wymienione w cytowanym rozporz¹dzeniu. 
Pominiêto bowiem czynniki, dla których nie jest usta-

(chodzi tu przede wszystkim o czynniki biologiczne, 
ale te¿ o niektóre szkodliwe czynniki chemiczne), jak 
te¿ te, w odniesieniu do których wprawdzie zosta³y 

promieniowania jonizuj¹cego).
Po drugie, taka klasyfikacja nie jest precyzyjna, 

-
-

wane jako uci¹¿liwe (np. ha³as, który nie przekracza 
ustalonych NDN, a zatem nie jest szkodliwy, mo¿e 

Istotny wiêc do zakwalifikowania czynnika jako 
szkodliwego bêdzie nie sam fakt jego wystêpo-

w warunkach szkodliwych, natomiast nie powinno 

przekroczenia ustalonych NDS i NDN (najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ) czynników 
szkodliwych bêdzie uznana za szczególnie szko-
dliw¹. Ta konstatacja nie odnosi siê jednak do prac 
szczególnie szkodliwych dla zdrowia kobiet, które 
zosta³y 

Tak sformu³owana definicja prac w warunkach 

w przypadku wystêpowania czynników biolo-
gicznych. Ich klasyfikacja nie jest bowiem prze-
prowadzana na podstawie najwy¿szych stê¿eñ 

na skutki dla zdrowia cz³owieka eksponowanego 
na kontakt z tymi czynnikami. O ile, jak wynika 
z definicji zawartej w rozporz¹dzeniu Ministra 

w wykazie jest szkodliwy, o tyle praca w kontakcie 

w warunkach szczególnie szkodliwych. Czynniki 
biologiczne zaliczone do pierwszej i drugiej grupy 

-
cie z którymi wywo³ywanie chorób jest ma³o 

prawdopodobne, lub które wprawdzie mog¹ 

ich w populacji ludzkiej jest ma³o prawdopodobne. 

za pracê w warunkach szkodliwych bêdzie zawsze 

biologiczne zakwalifikowane do trzeciej (mog¹ 

choroby, ale istniej¹ skuteczne metody profilak-
tyki 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).

-
-

za wykonywane w szczególnie szkodliwych warun-
kach, o tyle jest to w znacznym stopniu ograniczone 
w przypadku prac szczególnie uci¹¿liwych. Przyjmu-
je 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 pra-

lub nadmiernego zmêczenia, nie prowadzi jednak 
do trwa³ego pogorszenia zdrowia1. Mog¹ one jed-

przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia koncentracji.
Do czynników uci¹¿liwych zalicza siê przede 

wszystkim: ha³as, mikroklimat (zimny, gor¹cy), 
monotoniê, monotypiê, obci¹¿enie psychiczne, 

-

pracy jako szczególnie uci¹¿liwej, wynikaj¹ przede 
wszystkim z dwóch faktów. Po pierwsze, jak 
ju¿ wspomniano, w przypadku niektórych czynni-
ków uci¹¿liwych, jak np. ha³as, mikroklimat lub wy-
sokie natê¿enie ha³asu mamy do czynienia z prac¹ 
szczególnie szkodliw¹. Po drugie, czynniki uci¹¿liwe 
s¹ z regu³y subiektywnie odczuwan¹ reakcj¹ orga-

przekracza granice obci¹¿enia optymalnego lub 
te¿ reakcj¹ na wykonywanie pracy o optymalnej 

pojêcie to jest w prawie stosowane trzykrotnie i, jak 

prac dla kobiet prace te s¹ enumeratywnie wymie-

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 

fizycznym w warunkach zimnego mikroklimatu. 
Natomiast w przypadku stosowania tego pojêcia 
w celu korzystania z przepisu art. 145 k.p., bior¹c 

-
kim wymienienie  § 1 pracy monotonnej lub 

tak wykonywana praca bêdzie uznana dla potrzeb 
interpretacji tego przepisu za szczególnie uci¹¿liw¹.
1 Definicja taka zosta³a podana w PN-N-18004:2001 – 
Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. 
Wytyczne i jest powszechnie stosowana w bhp.

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/Z-
080522 jako ten, którego oddzia³ywanie na pracu-

czym, w odró¿nieniu od czynnika szkodliwego, jego 
dzia³anie jest natychmiastowe.

Definicja ta nie jest jednak jednoznaczna. O ile 
bowiem, zgodnie z ni¹, czynnikami niebezpieczny-
mi bêd¹ niew¹tpliwie takie czynniki mechaniczne, 

powierzchnie powy¿ej lub poni¿ej poziomu odnie-

lub zasypanie, czy te¿ ostre krawêdzie, wystaj¹ce 

czynników, wobec których ustalone zosta³y NDS 
i NDN. Dotyczy to zarówno czynników chemicznych, 
fizycznych, jak i biologicznych.

-
cja 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 zdefi-
niowane w rozporz¹dzeniu w sprawie przepisów 

Za prace takie uwa¿ane s¹ „prace wymienione 

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 zo-
sta³y: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe 
i monta¿owe, prowadzone bez wstrzymania ruchu 

kana³ach, wnêtrzach urz¹dzeñ technicznych i w in-
nych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniêtych; 
prace przy u¿yciu materia³ów niebezpiecznych; pra-

niebezpiecznych wymienione zosta³y w cytowanym 
przepisie substancje chemiczne i ich mieszaniny 
sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz czynniki 
biologiczne zakwalifikowane zgodnie z przepisami 

Z przytoczonej definicji i wykazu prac szczegól-
nie niebezpiecznych wynika, ¿e podzia³ czynników 
wystêpuj¹cych w procesie pracy (szkodliwe, 
niebezpieczne) nie stanowi podstawy zaliczenia 
przez prawodawcê prac do szczególnie niebez-

uwagê na kilka istotnych elementów definicji prac 
szczególnie niebezpiecznych, zawartej w rozpo-
rz¹dzeniu, takich jak: cel, dla którego takie pojêcie 
zosta³o wprowadzone do rozporz¹dzenia, brak 

z wystêpowaniem czynników niebezpiecznych), 
wymienienie przez prawodawcê prac przy u¿yciu 
materia³ów, a nie czynników niebezpiecznych.

2 Definicja ta zosta³a równie¿ przywo³ana w PN-N-
18004:2001.
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-
-

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 

-
waniu tych prac. Istotne jest równie¿, ¿e czynnik 

od poziomu oddzia³ywania na organizm pracow-

niebezpieczny (np. substancje wybuchowe, ¿r¹ce, 

w definicji prac szczególnie niebezpiecznych pra-
wodawca jako kryterium kwalifikacji przyj¹³ rodzaj 

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 
-

sach szczegó³owych bhp sam pracodawca mo¿e 
-

nie niebezpieczne. W tym przypadku prawodawca 
-

szonym ryzyku lub wykonywane w utrudnionych 
warunkach. Wskazuje wiêc jedynie, jakiego rodzaju 

-
niki wp³ywaj¹ na to, ¿e bêd¹ to prace szczególnie 
niebezpieczne.

Pojêciem, które bardzo czêsto mylone jest z pra-
cami szkodliwymi jest „praca w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze”. Tego rodzaju 
rozró¿nienie wprowadzone zosta³o w celu ustalenia 

-
rz¹dzeniu Rady Ministrów z 1983 r. w sprawie wieku 
emerytalnego pracowników zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

emeryturê pos³u¿y³ siê pojêciem prac w szczególnych 

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 podle-
g³ych i nadzorowanych zak³adach pracy enumera-
tywnie wymienionych stanowisk, na których praca 

3

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 

Odmiennie ustalone zosta³y prace uprawniaj¹ce 
do emerytur pomostowych. W ustawie zosta³y zde-
finiowane prace w szczególnych warunkach i prace 
o szczególnym charakterze uzasadniaj¹ce ubieganie 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy przez pracê 

które:
• -

nikami ryzyka
• -

dopodobieñstwem trwa³e uszkodzenie zdrowia
• 

pracy, determinowanych si³ami natury lub procesami 
technologicznymi

• 
technicznej, organizacyjnej i medycznej z wiekiem 

Czynnikami ryzyka determinowanymi si³ami 
natury s¹ prace: pod ziemi¹, na wodzie, pod wod¹, 
w powietrzu. Natomiast czynnikami ryzyka deter-
minowanymi procesami technologicznymi s¹ prace 
w warunkach gor¹cego i zimnego mikroklimatu, 
bardzo ciê¿kie prace fizyczne, prace w warunkach 

z bardzo du¿ym obci¹¿eniem statycznym wy-

niezmiennej pozycji cia³a.
Definicja w przypadku czynników determinowa-

nych procesami technologicznymi jest uzupe³niona 

uznania tych prac, za pracê w szczególnych warun-
kach. Istotne jest równie¿ to, ¿e pomimo istnienia 
prac, w trakcie których osi¹gniête zostaj¹ wskazane 

to niekoniecznie uzasadnia to ubieganie siê o emery-
tury pomostowe. Konieczne jest bowiem spe³nienie 
dodatkowego warunku: rodzaj wykonywanej pracy 

Prace o szczególnym charakterze zosta³y 
zdefiniowane w ustawie jako wymagaj¹ce szcze-

ustawodawca uzasadni³ tym, ¿e prace te musz¹ 
-

pieczeñstwu publicznemu, w tym zdrowiu i ¿yciu 
-

wania prac w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo 
zmniejsza siê przed osi¹gniêciem wieku emerytalne-

-
zycznej cz³owieka. Podobnie jak w przypadku prac 
w szczególnych warunkach, rodzaj wykonywanej 
pracy wymagaj¹cej cech przewidzianych w definicji 

Jak wynika z przytoczonych definicji, prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze 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 niebez-
piecznych.

Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionych w artykule defini-

szczególnie szkodliwych, uci¹¿liwych, szczególnie 

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 

W ka¿dym przypadku przy stosowaniu tych 

I nie ma znaczenia to, czy dany termin zosta³ praw-
nie zdefiniowany, czy te¿ wynika z definicji podanej 
w normach4 lub z ogólnej wiedzy z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Mimo to zdefiniowanie 
w prawie wszystkich u¿ywanych w przepisach 

pracy u³atwi³oby ich stosowanie. Jest to tym bardziej 
uzasadnione, ¿e kwalifikacja prac do danej grupy 

-
nuj¹cych takie prace. Dotyczy to przede wszystkim 
prac w warunkach szczególnie szkodliwych lub 
szczególnie uci¹¿liwych.

s¹ nie tylko w przepisach Kodeksu pracy, ale te¿ 
w uk³adach zbiorowych pracy. Przyjêcie prawnej 
definicji takich prac ograniczy³oby ustalanie szcze-
gólnie w uk³adach zbiorowych pracy dodatków 
finansowych za pracê w warunkach szkodliwych 
i uci¹¿liwych, i wyeliminowa³oby takie rodzaje 
wykonywanych prac, które w ¿adnym wypadku 

to siê zdarza w praktyce. Jednak¿e, jak wykazano 
w artykule, bêd¹ to zawsze definicje otwarte, 
gdy¿ ustalenie jednoznacznych i niebudz¹cych 

przepisów z uwzglêdnieniem przede wszystkim celu, 
dla jakiego zosta³y one ustalone.
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