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Dot. konsultacji i uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - nr MZ 1028 z dnia 08.10.2020 w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Zdrowia 

 

Szanowny Panie,  

W odpowiedzi na pismo z dn. 22 października 2020 r. dot. konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa, reprezentujący firmy, biorące czynny udział w procesie projektowania i budowy obiektów 

budowlanych oraz rekomendacjach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, kieruje następujące 

zapytania: 

- jakie umocowanie prawne będą miały wprowadzone zapisy w odniesieniu do pracowników przebywających 

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, czy wprowadzone zmiany dotyczą również pomieszczeń pracy, np.: 

pracownik wykonuje swoje czynności zawodowe w pomieszczeniach spełniających już wymogi pomieszczeń 

przekazanych do użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami lub w trakcie przekazywania do użytkowania i zachodzą 

okoliczności dokonania prac dodatkowych (poprawki, przeróbki, usuwanie usterek itp.) 

- czy w świetle projektu określenie czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ich dopuszczalnego 

stężenia i natężenia oraz wprowadzenie regulacji umożliwiających pomiar tych czynników będzie skutkowało takim 

obowiązkiem dla Pracodawców oprócz dotychczasowego rozporządzenia w tym zakresie (Dz. U. z 2018, pozycja 1286). 

W poprzedzającym projekt zarządzeniu (MP z 1996, poz. 231) jest zapis paragrafu 2 – najwyższe dopuszczalne stężenia 

i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają odrębne przepisy. 

Ponadto: 

- W projekcie rozporządzenia - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zdefiniowano jako:  

1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny – pomieszczenia kategorii A;  
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2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

do 4 godzin włącznie – pomieszczenia kategorii B.  

Zrezygnowano z podziału pomieszczeń z uwagi na przeznaczenie a ustalono limit godzinowy. Pozostaje jednak 

rozbieżność w definicjach pomieszczeń w odniesieniu do powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2020r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2019, poz. 1065 oraz Dz. U. z 2020, poz. 1608) w którym jest mowa:  

„§ 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:  

1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

dłużej niż 4 godziny,  

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa 

od 2 do 4 godzin włącznie.”  

Obie te definicje są odmienne i nie zostały one skorelowane. Jak należy zatem je interpretować? 

- pozostając w kwestii skorelowania tzn. dostosowania istniejących przepisów w celu uzyskania współbrzmienia 

pojawia się zapytanie w odniesieniu do obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. 2003 nr 169, póz. 1650), 

w którym pomieszczenia pracy zostały zdefiniowane w inny sposób: 

- "pomieszczeniu stałej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego 

samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny; 

- "pomieszczeniu czasowej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego 

samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin; 

ponadto 

- nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których: 

łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a 

wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z 

dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. 

- zapytanie na ile inaczej zdefiniowane pomieszczenia na: „pomieszczenia przeznaczone na pobyt” a „pomieszczenia 

pracy” wpłyną na powiązane aspekty prawne w tym zakresie i jaka jest faktyczna między nimi różnica interpretacji ? 

Podobnie powyższe dotyczy użycia określenia „ludzi” a „pracowników”. 

 

 

Z poważaniem 

Jan Styliński 

prezes zarządu  

Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa 


