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Co z nowym Kodeksem pracy? 

Rzecznik PiS Beata Mazurek zapowiedziała, że propozycje projektu Kodeksu pracy 
przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną nie zostaną przez Rząd 
zaakceptowane. Co zatem z zapowiadanymi rewolucyjnymi zmianami? 

Pomimo tych spekulacji niemal wszyscy są przekonani, że poprzez nowelizację 
obecnie obowiązującego  Kodeksu pracy wprowadzonych zostanie wiele rozwiązań 
zaproponowanych w tym projekcie. 

Jedną z takich zmian prawdopodobnie będzie eliminacja umów cywilnoprawnych 
(zlecenia lub dzieła), czyli tzw. „śmieciówek”. Komisja kodyfikacyjna postanowiła, że 
od teraz każdy Polak będzie mógł być zatrudniony: 

 w ramach stosunku pracy, 
 jako samozatrudniony, 
 na umowie niepracowniczej (jest to nowość w KP). 

Nowy rodzaj umowy będzie najbardziej zbliżony do dotychczasowych umów 
cywilnoprawnych (nie będzie dawała pracownikowi  praw i ochrony, tak jak 
zatrudnionemu na etacie), ale korzystanie z niej będzie ograniczone. Otóż na umowie 
niepracowniczej będą mogły być zatrudnione tylko osoby zarabiające powyżej 70 zł za 
godzinę, czyli pięciokrotnie więcej niż wynosi minimalna stawka godzinowa. W 
praktyce chodzi zatem o Polaków zarabiających ponad 11 tys. zł brutto miesięcznie 
czyli np. wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, programistów. Na takiej umowie nie 
będzie więc mogła pracować np. osoba sprzątająca, pracownik ochrony, gastronomii 
czy sprzedawca. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Ergonomiczne krzesło biurowe 

Obecnie większość stanowisk pracy jest wyposażona w monitory ekranowe. I jak 
wykazały badania Loudhouse Research 2016, na zlecenie Fellowes, 1 na 3 
Europejczyków każdego dnia cierpi na dolegliwości związane z pracą przy 
komputerze. Głównymi dolegliwościami są bóle kręgosłupa.  

Długotrwałe siedzenie w niewygodnej pozycji ma negatywny wpływ również na 
oddychanie, trawienie i każdy inny aspekt zdrowia, wliczając w to pracę umysłową, 
zaangażowanie i skupienie. 

Jednym z przedmiotów wyposażenia stanowiska pracy jest krzesło. Zgodnie  
z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych  
w monitory ekranowe krzesło biurowe powinno posiadać: 

 dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej 
pięciopodporową z kółkami jezdnymi, 

 wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę 
ruchów, 

 regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi, 
 regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° 

do przodu i 30° do tyłu, 
 wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia 

kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 
 możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, 
 podłokietniki. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nowe cele gospodarki cyrkularnej 

W środę 19 marca br. Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy w sprawie 
tzw. pakietu odpadowego. Zgodnie z założeniami do 2025 roku co najmniej 55% 
odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
powinno być poddawanych recyklingowi. Aktualnie jest to ok. 44 %. 

Przegłosowane regulacje mają poprawić gospodarkę odpadami i wprowadzić państwa 
członkowskie do nowoczesnego modelu circular economy. 

Nowe cele tego modelu określają jasny schemat gospodarowania odpadami  
w ramach recyklingu i ponownego wykorzystania – więcej odpadów ma być 
przetwarzanych, a mniej trafiać na składowiska. 

Europosłowie poparli przepisy, zgodnie z którymi do 2025 roku recyklingowi będzie 
trzeba poddawać 65% materiałów opakowaniowych, a do 2030 roku – 70%. Odrębne 
cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów, takich jak papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. 

Zwrócono również uwagę na zjawisko marnotrawienia żywności. Państwa 
członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30% 
do 2025 roku i o 50% – do 2030 roku. Powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych 
produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. 

Członkowie Europarlamentu również odnieśli się do kwestii zwiększenia  
u konsumentów świadomości istoty informacji umieszczanych na etykietach 
produktów dotyczących terminu ich przydatności do spożycia. 
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Czy telepracownikowi należy się wynagrodzenie za przestój  

w pracy? 

Telepracownik może pracować na prywatnym sprzęcie. Co w sytuacji, jeśli jego 
komputer ulegnie uszkodzeniu i będzie wymagał naprawy, czy za czas przestoju 
przysługuje jemu wynagrodzenie? 

W myśl art. 80 kp. wynagrodzenie przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za czas 
niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko 
wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

W kwestii wynagrodzenia telepracownika należy stosować art. 81 kp., który stanowi, 
że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, 
a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub 
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Kolejne zapisy prawne wskazują, że takie wynagrodzenie należy się pracownikowi 
tylko, gdy przestój nie nastąpił z jego winy. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, 
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod 

kontrolą 

Wielu pracowników w Europie jest narażonych na kontakt z substancjami 
niebezpiecznymi na swoich stanowiskach pracy. Niektóre z nich są rakotwórcze. 
Nowa kampania EU-OSHA ma na celu promowanie technik właściwego zarządzania 
tymi substancjami w miejscu pracy.  

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń 
(ESENER-2) przeprowadzone przez EU-OSHA wykazało, że substancje niebezpieczne 
występują na największą skalę w określonych sektorach, takich jak: rolnictwo, 
przemysł wytwórczy i sektor budowlany. 

Narażenie na ryzyko związane z oddziaływaniem substancji niebezpiecznych może 
jednak potencjalnie dotyczyć pracowników wszystkich sektorów. Ogólnie rzecz 
biorąc, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie 
niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy. 
Dlatego też identyfikowanie zagrożeń i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie. 

Rozpoczęta przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
ogólnounijna kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje 
niebezpieczne pod kontrolą” wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań 
mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię i promowanie najlepszych sposobów 
radzenia sobie z zagrożeniami stwarzanymi dla pracowników przez substancje 
niebezpieczne. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Stacja benzynowa: w jaki sprzęt gaśniczy powinna być wyposażona? 

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w podręczny sprzęt gaśniczy wynika z ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. w Dz.U. z 2017 r. poz. 
736 ze zm.) i spoczywa na jej właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (t.j. w Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.) określa typ i ilość sprzętu 
gaśniczego.  

Według rozporządzenia stacja paliw płynnych powinna być wyposażona w:  

 dwie gaśnice przewoźne po 25 kg każda, 

 dwie gaśnice proszkowe przenośne po 6 kg każda, 

 trzy koce gaśnicze. 

Jeśli na stacji paliw zainstalowano stanowisko tankowania LPG należy wyposażyć 
obiekt dodatkowo o dwie gaśnice proszkowe po 6 kg każda oraz o jeden koc gaśniczy. 

Rodzaj gaśnic na obiekcie (budynek) powinien być dostosowany do gaszenia tych 
grup pożarów, jakie mogą na nich wystąpić. Na stacji paliw powinny znajdować się 
źródła wody do celów ppoż. o wydajności 10m3/s. Przy rozmieszczaniu sprzętu 
gaśniczego należy pamiętać, że gaśnice w miarę możliwości należy chronić przed 
warunkami atmosferycznymi, umieszczać je pod zadaszeniem lub w specjalnych 
pokrowcach, na których również powinno widnieć oznakowanie ppoż. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Edukacja i szkolenia bhp zapewniają bezpieczeństwo na budowie 

Z danych GUS-u dotyczących wypadków przy pracy za rok 2017  wynika, że zmalał 
wskaźnik wypadkowości w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpił jednak wzrost 
liczby poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych o 12,6%. 

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2017 roku 
miało miejsce ponad 88 tys. wypadków. To jest ok. 0,5 proc. więcej niż w roku 2016. 
Zmalał jednak wskaźnik wypadkowości, czyli liczba poszkodowanych na 1000 
pracujących – z 7,07 do 6,84. 

W podziale terytorialnym kraju, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano  
w województwach: dolnośląskim (8,98), warmińsko-mazurskim (8,44) i wielkopolskim 
(8,15); najniższe – w województwie mazowieckim (4,76) i małopolskim (5,16). 

Wśród najbardziej narażonych na wypadki przy pracy branż znalazły się: dostawa 
wody, gospodarowanie odpadami i ściekami oraz górnictwo i wydobywanie. 

Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja. 
Budownictwo, które niedawno było w czołówce, znalazło się mniej więcej w połowie 
stawki. 

Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. przypomina, że edukacja  
i szkolenia pozytywnie wpływają na świadomość pracowników i pracodawców. Od 
2010 roku pracuje nad tym Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
wypracowując m.in.: jednolite standardy bhp obowiązujące na wszystkich budowach 
sygnatariuszy Porozumienia, w tym dotyczące szkoleń bhp. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Jak zbudować służbę bhp w firmie? 

Pracodawca otrzymał konkretne wytyczne, w jak sposób powinien tworzyć służbę 
bhp w swoim zakładzie pracy – nie może zatrudniać osób, które nie spełniają 
określonych w przepisach prawa wymogów kwalifikacyjnych. Na kształt służby bhp 
ma wpływ liczba zatrudnionych pracowników, która wymusza nie tylko formę 
zatrudnienia inspektorów bhp czy specjalistów bhp, ale także jej wielkość. 

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo problematyki funkcjonowania służby bhp, 
wszelkie wytyczne w tym zakresie znajdują się w przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.), które ma zastosowanie do ogółu pracodawców. 

Pracodawca zanim wybierze formę i liczbę pracowników służby bhp, powinien 
uwzględnić stan zatrudnienia,  występujące w zakładzie warunki pracy oraz związane 
z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. 

Dlatego zgodnie z przepisami, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż 100 
pracowników powinien powołać służbę bhp, w przypadku małej firmy (do 100 
pracowników) obowiązki pełnienia zadań z zakresu bezpieczeństwa może powierzyć 
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Jeśli nie ma takiej osoby, spełniającej 
wymogi kwalifikacyjne – zadania bhp należy powierzyć specjalistom spoza zakładu 
pracy. 

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby bhp kontrolowane są przez PIP. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Będą kontrole firm korzystających z jezior na Mazurach 

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas posiedzenia sejmowej komisji 
środowiska zapowiedział, że przedsiębiorcy korzystający z mazurskich jezior 
należących do Skarbu Państwa, mogą spodziewać się kontroli, której celem będzie 
m.in.: sprawdzenie czy inwestor uzyskał pozwolenie na budowę pomostu. 

Prezes wymieniał, że z informacji, które uzyskuje od swoich pracowników, na 
Mazurach odnotowano szereg nieprawidłowości, w tym właśnie w stawianiu 
pomostów bez pozwoleń wodnoprawnych, ponadto były przesuwane linie brzegowe. 
Zapowiedział, że wykorzystując kompetencje Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, inspektorzy będą szczególnie zwracać na to uwagę. 

Dodał, że jeżeli kontrolerzy wykryją nieprawidłowości, to właściciele firm, którzy tego 
się dopuścili będą ponosić odpowiednie opłaty. 

Zaznaczył, że nie zgadza się z opinią, iż opłaty które znalazły się w Prawie wodnym  
i dotyczą przedsiębiorców utrzymujących się z turystyki wodnej, doprowadzą do ich 
upadku. 

P. Daca przypomniał, że zgodnie z prawem, opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych 
wodami są zróżnicowane. Od 1 gr. rocznie za metr kwadratowy takiego gruntu,  
w przypadku, gdy pomosty są udostępniane publicznie, do ponad 8 zł rocznie, kiedy 
tak się nie dzieje, a prowadzona jest na nich działalność gospodarcza. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Rodzaje kar porządkowych 

Pracodawca, w związku z niesubordynacją pracownika, ma prawo ukarać go 
stosując wobec niego karę porządkową. Powinien jednak pamiętać, że nałożenie 
kary musi być przeprowadzone w trybie wskazanym w przepisach prawa pracy. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może stosować innych kar 
porządkowych niż wymienione w art. 108. 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie 
pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,  
a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 

 karę upomnienia, 
 karę nagany. 

Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy 
– pracodawca może również stosować karę pieniężną. 

Zgodnie z § 3 kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień 
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego 
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej 
części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu 
potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3. 
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