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Rozporządzenie o poprawie przestrzegania przepisów dotyczących BHP w miejscu 
pracy  

(Ustawa o kontroli BHP) 

1) Co jest celem ustawy o kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy? 

 

Ustawa o kontroli BHP ma na celu poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników w przemyśle mięsnym, ale także w innych branżach. Ustawa określa 

jednolite zasady zakwaterowania pracowników w całym kraju. Przestrzeganie tej ustawy ma 

być częściej kontrolowane w przedsiębiorstwach.  

 

2) Jakie zmiany przewiduje ta ustawa? 

 

Ograniczenia dotyczące korzystania z usług osób trzecich: 

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo mięsne może korzystać wyłącznie z własnych 

pracowników w zakresie uboju, rozbioru i przetwarzania mięsa. Oznacza to, że 

podwykonawcy są zakazani.  

Od 1. kwietnia 2021 r. pracownicy tymczasowi mogą być zatrudniani tylko przy 

przetwórstwie mięsa. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, powyższe 

zmiany nie obowiązują.  

 

Czas pracy: 

Nowość- zarówno pracodawcy jak i firmy pośrednicze są zobowiązani do elektronicznej 

dokumentacji czasu pracy. Ważna jest jednak własna dodatkowa, regularna, dokumentacja 

czasu pracy.  Wzór można znaleźć tutaj: https://bema.arbeitundleben.org/wp-

content/uploads/2020/09/Karty-Czasu_Polski.pdf . 

 

Do codziennego czasu pracy liczy się także czas, który pracownik potrzebuje na zmianę 

ubrań, przygotowania narzędzi do pracy oraz ich czyszczenie. Również czas na umycie się 

przed pracą czy po jej zakończeniu liczone są do czasu pracy, jeśli wymagają tego warunki 

pracy.  Jest to tzw. czas przygotowania się przed i po pracy.  

 

Minimalne standardy w zakwaterowaniu zbiorowym od 4 osób: 

Kiedy pracodawca organizuje dla pracowników zakwaterowanie zbiorowe, musi ono spełniać 

przynajmniej minimalne standardy. Miejsca do zamieszkania muszą zapewniać ochronę 

zdrowia. Kiedy zakwaterowana jest większa ilość osób, muszą oni mieć do dyspozycji 

odpowiednią liczbę łóżek, szaf, stołów i krzeseł. W miejscu zakwaterowania muszą 

znajdować się oddzielne pomieszczenia takie jak sypialnia, pokój dzienny i łazienka. 

Uzależnione jest to od tego, jak długo i ile osób jest w jednym mieszkaniu zakwaterowanych.  

https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/09/Karty-Czasu_Polski.pdf
https://bema.arbeitundleben.org/wp-content/uploads/2020/09/Karty-Czasu_Polski.pdf
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Nadzór i kontrola: 

Przedsiębiorstwa mają być częściej kontrolowane. Odpowiedzialne za to są Urząd Celny (Zoll) 

i Urząd Ochrony Pracy (Arbeitsschutzamt). Za nieprzestrzeganie tych przepisów przewidziane 

są kary i grzywny. 

 

Źródła: 

Informacje o ustawie o kontroli ochrony prawa pracy od BMAS 

WWW https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/arbeitsschutzkontrollgesetz.html 

Ustawa o kontroli ochrony prawa pracy / Tekst ustawy 

WWW https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jum

pTo=bgbl120s3334.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s33

34.pdf%27%5D__1610611764937 

 

Kontakt:  

 
Dorota Günther (Pol) Anne Hafenstein (Dt, En, Rus) 
+49 159 01 38 01 11 +49 159 01 83 09 03 
  

Zabih Hashemi (En, Pers.) Elitsa Kirova (Bul, Srp, Hrv, Bos) 
+49 159 01 38 09 06 +49 159 01 38 5701 
  

Nicola Kloke (En, Arab) Hendrik Lackus (Ro) 
+ 49 163 51 72 76 6 +49 159 01 38 098 99 
  

Gabriela Ruszala (Pol)  Robert Toth (Hu) 
+49 159 01 38 11 10 +49 159 01 31 33 38 
  

Dzhemile Umerova (En, Rus, Ukr)  
+49 159 01 38 09 05  

 
 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Das Projekt BemA wird gefördert durch: 
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