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Projekt zmiany przepisów bhp w nowym Kodeksie pracy 

Zespół ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy Pracodawców RP przedstawił 
projekt zmian przepisów bhp w nowym Kodeksie pracy. Projekt będzie teraz 
przedmiotem prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 

Podczas posiedzenia Zespołu Pracodawców RP, które odbyło 30 stycznia 2018 r. 
został zaprezentowany projekt zmiany kodeksowych przepisów o bhp. 

Podstawową modyfikacją przewidzianą w projekcie jest podkreślenie znaczenia oceny 
ryzyka zawodowego, która jest podstawą działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników. 

Kolejna zmiana dotyczy dotychczas stosowanej terminologii. Termin „bezpieczeństwo 
i higiena pracy” jest archaiczny i nie odpowiada definicjom stosowanym w Europie, 
dlatego zaproponowano zastąpienie go sformułowaniem – „bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia w pracy”. 

W projekcie zwraca się również większą uwagę na kwestię oddziaływania czynników 
psychologicznych i poziomu stresu, stanowiące element polityki zapobiegania 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 

Istotną zmianą jest także rozwiązanie umożliwiające, w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia przez pracodawcę niezdolności pracownika do wykonywania pracy, 
skierowanie pracownika na okresowe badania lekarskie we wcześniejszym terminie. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Handel w niedzielę pod nadzorem PIP 

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę oznacza nowe obowiązki dla Państwowej 
Inspekcji Pracy. W związku nowym prawem Minister pracy Elżbieta Rafalska  
i główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wzięli udział w naradzie, która odbyła się 
8 lutego 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu są wyznaczone dwie niedziele handlowe – 
pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela  
w miesiącu – ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we 
wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. 

Od 2020 roku wolne od zakazu handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed 
świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo – ostatnie 
niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia. Ponadto – jak zapisano w ustawie 
– w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc 
handel będzie możliwy tylko do godz. 14. 

Inspekcja skupi się na najbardziej wrażliwych obszarach prawnej ochrony pracy,  
a także związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. 

PIP będzie mogła przeprowadzać kontrole bez uprzedzenia, o każdej porze dnia  
i nocy. 
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9 lat na walkę ze smogiem 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że niedługo rusza rządowy program 
„SMOG STOP”, który ma być realizowany w najbardziej dotkniętych smogiem 
gminach w Polsce. Rząd zakłada, że walka ze smogiem potrwa do 2027 r. 

Program „SMOG STOP”, to projekt termomodernizacji budynków, który ma ruszyć  
w 22 z 33 polskich miast, znajdujących się na liście 50 miast najbardziej dotkniętych 
smogiem przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Aż siedem 
miast z Polski znajduje się w pierwszej dziesiątce. Są to m.in. Żywiec, Pszczyna czy 
Rybnik. 

Z kolei Piotr Woźny, wiceminister przedsiębiorczości i technologii odpowiedzialny za 
działania związane z poprawą jakości powietrza zakłada, że walka ze smogiem zajmie 
dziewięć lat. 

– Chcielibyśmy to zrobić w dziewięć lat. Na koniec trzeciej kadencji rządów PiS, kiedy 
będziemy mogli dokończyć kolejną perspektywę budżetową UE na lata 2021-2027 – 
powiedział. 

Rząd zapowiada, że do końca maja zostanie uchwalona nowela ustawy o wspieraniu 
remontów i termomodernizacji, która da podstawę do uruchomienia 180 mln zł  
z Funduszu Termomodernizacji. Cały program termomodernizacji w 22 gminach ma – 
jak poinformował Woźny – kosztować ok. 750 mln zł. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf


 
#30latSEKA  seka.pl 

 

Jak sobie radzić z manipulacją w pracy? 

Z manipulacją stykamy się na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że 
jesteśmy jej świadkiem, lub co gorsza – osobą manipulowaną.  

Manipulacja to negatywne wywieranie wpływu, prowadzące do niekorzystnych 
konsekwencji dla osób poddawanych manipulacji. Jest to zaplanowana, świadoma  
i zawoalowana forma wywierania wpływu, wymagająca sprytu, inteligencji oraz 
dobrej znajomości osoby manipulowanej. Przynosi korzyści małym nakładem 
środków. 

Przykładem są tu m.in. komplementy w celu uzyskania lepszej pozycji w firmie, 
obarczanie trudnymi zadaniami pod pozorem wyróżniania pracownika, mamienie 
wypełnianiem misji czy realizowaniem zadań ważnych społecznie bez adekwatnego 
wynagrodzenia. 

Zorientowanie się, że mamy do czynienia z manipulacją jest trudne ze względu na 
życzliwość i serdeczność manipulatora. Dlatego, jeżeli zaczynamy cokolwiek 
podejrzewać, najlepiej powiedzieć o tym głośno, ujawnić ciąg zdarzeń, który dla nas 
jest świadectwem manipulacji. Nawet jeśli manipulator nie przyzna się do takiego 
działania, kolejne dni zapewne pokażą zmianę jego zachowania. 

Poza tym najważniejsze jest to, by ktoś przestał nami manipulować. Jeżeli więc 
interwencja doprowadzi do zdemaskowania manipulatora, to można mówić  
o sukcesie. 
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Umowa zlecenie a obowiązki pracodawcy 

Jakie obowiązki z zakresu bhp ma pracodawca zatrudniający pracowników na 
podstawie umowy zlecenia lub stażystów? 

W myśl zapisów art. 207 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 
poz. 108) odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi 
pracodawca. 

Art. 304 k.p. ustala, że jest on obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy  
w zakładzie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom 
prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
działalność gospodarczą na własny rachunek. 

Ponadto, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 
zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących 
jego pracownikami. 

Zgodnie z art. 207 § 2 k.p., pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 
pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.  
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Kto może dokonać oceny zagrożenia wybuchem? 

W zakładach pracy i na terenach do nich przyległych, w których istnieje ryzyko 
wystąpienia wybuchu, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny 
zagrożenia wybuchem. 

Zgodnie z §37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oceny zagrożenia 
wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie 
technologicznym. 

Pomieszczenie zagrożone wybuchem to takie, w którym może wytworzyć się 
mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, 
mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym 
pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Ponadto, w pomieszczeniu, w którym może 
występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej 
przestrzeni, należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem. Oceną zagrożenia 
wybuchem należy objąć: 

 wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, 
 wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich 

stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji 
klasyfikacyjnej, 

 wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. 
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Od 1 kwietnia zmienią się składki wypadkowe 

1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalności mają być ogłoszone nowe 
kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Nadchodzące 
zmiany dla większości płatników oznaczają obniżkę, jednak w przypadku czterech 
grup działalności składka wzrośnie. 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 26 stycznia 2018 r. przedstawiło 
projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. 

Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 
stycznia danego roku. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej 
składki dotyczyć będzie 4 grup: 

 działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, 
 działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej 

związanej z gospodarką odpadami, 
 transportu wodnego, 
 działalności organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 

oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związanych. 

W przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Szkolenie z pierwszej pomocy na placu budowy 

Plac budowy to dynamicznie rozwijająca się infrastruktura, w której uczestniczą 
ludzie narażeni na skutki oddziaływania zagrożeń związanych z jej tworzeniem.  
W celu zmniejszenia ciężkości urazów mogących powstać w związku z wykonywaną 
pracą, warto prowadzić działania prewencyjne utrwalające zasady bezpiecznej 
pracy. 

Jednym z pomysłów na tego typu działania, zaproponowanym przez Porozumienie dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, jest przeprowadzenie przez wykwalifikowanych 
ratowników szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia dla 
zdrowia i życia. 

Celem szkolenia jest nauka oraz utrwalenie teoretycznych i praktycznych 
umiejętności związanych z reagowaniem w obliczu zagrożenia życia ludzkiego. 

W trakcie szkolenia ratownicy instruują, jak ocenić stan poszkodowanej w wypadku 
osoby, jak wykonać uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze, jak ułożyć 
nieprzytomnego, ale oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak 
wykonywać automatyczną defibrylację zewnętrzną AED i w jakich miejscach mogą się 
znajdować tego typu urządzenia. 

Ponadto, pracownicy ćwiczą m.in.: resuscytację, pomoc w zadławieniach, złamaniach, 
krwotokach, amputacjach, urazach kręgosłupa szyjnego oraz podstawowe 
zachowania i warunki przystąpienia do pierwszej pomocy. 
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Będzie ustawa antyodorowa? 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w 2016 r. rozpatrzył ponad tysiąc 
skarg, które dotyczyły uciążliwości zapachowej. Odory to jeden z największych 
problemów z jakimi borykają się zakłady gospodarki komunalnej.  

Mieszkańcy regularnie zgłaszają władzom uciążliwości zapachowe. Z ostatnich 
przykładów można wymienić chociażby Warszawę, w której ze względu na wyjątkowo 
duże ilości odpadów składowanych w zakładach wydobywał się fetor. 

– Największa liczba skarg w tym zakresie dotyczyła m.in. eksploatacji oczyszczalni 
ścieków i wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie bez 
zachowania odpowiednich wymagań ochrony środowiska – wyjaśniał Paweł Sałek 
wiceminister środowiska odnosząc się do skarg składanych do GIOŚ. Poinformował 
też, że dużym problemem są ścieki. 

W lipcu 2017 r. Ministerstwo Środowiska oświadczyło, że prace nad ustawą 
antyodorową były prowadzone od ponad roku. Stworzeniem przepisów miał zająć się 
w dużej mierze GIOŚ. 

W dniach 6-8 marca w Iławie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Skuteczne 
zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej”. Podczas spotkania specjalistów 
zostanie omówiona tematyka obowiązujących przepisów prawnych w kwestii 
uciążliwości zapachowej, m.in. jakie są metody oceny i pomiarów odorów, a także 
dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, które pomagają ograniczyć bądź 
całkowicie usunąć problem uciążliwości zapachowej w najbliższym otoczeniu zakładu. 
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Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie 
pracy 

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bhp w zakładzie pracy i zgodnie z art. 2091 

§ 1 Kodeksu pracy, jego obowiązkiem jest zorganizowanie sprawnie 
funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.  

Jak wynika wprost ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 
stycznia 2009 r. (SPS-023-6878/08), pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia 
pracowników do udzielania pierwszej pomocy bez względu na liczbę zatrudnianych 
przez nich osób. 

Ponadto, pracodawca powinien zapewnić taką liczbę przeszkolonych pracowników, 
aby w zakładzie pracy był stale obecny pracownik odpowiedzialny za udzielanie 
pierwszej pomocy (np. w systemie pracy zmianowej czy chociażby na wypadek urlopu 
wypoczynkowego lub choroby jednego z wyznaczonych pracowników). 

Jednym z wymogów wiązanych z realizacją omawianego obowiązku jest to, że osoba, 
której pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie czynności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, musi mieć status pracownika. Niedopuszczalne jest korzystanie  
w tym zakresie ze specjalistów zewnętrznych czy osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Szkolenie pracowników powinno uwzględniać rodzaj  
i poziom występujących zagrożeń (art. 2091§ 3 k.p.). 
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