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Jak przetrwać upały w biurze? 

Gdy za oknem temperatura sięga powyżej 30 stopni Celsjusza, praca w biurze 
również może stać się uciążliwa. W takim czasie pracodawca powinien zadbać  
o odpowiednie i komfortowe warunki pracy. 

Obowiązki pracodawcy podczas upałów określają przepisy Kodeksu pracy, prawa 
budowlanego oraz akt wykonawczych do nich, w szczególności rozporządzenie  
w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów, które na podstawie art. 232 Kodeksu 
pracy zarządza zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne 
ze względów profilaktycznych. 

Podczas upałów pracodawca może też zastosować inne rozwiązania – profilaktyczne, 
które nie są określone w przepisach i artykułach prawnych, ale z pewnością ułatwią 
pracę i wpłyną na efektywność pracujących. Dobre rady: 

 w ciągu dnia zamykać wszystkie okna, drzwi itd.; 

 zasłaniać żaluzje, rolety itp. (aby słońce nie nagrzewało wnętrza); 

 gdy brak żaluzji przykleić biały papier na szyby okien od strony południowej i 
zachodniej; 

 wietrzyć pomieszczenie – na 1-2 minuty otworzyć okna i zrobić przeciąg – 
zaraz zamknąć (aby nie dopuścić do nagrzewania się ścian od gorącego 
powietrza); 

 otwierać okna w nocy, aby ściany i podłoga wychłodziły się; 

 stawiać na biurkach (w odpowiednich naczyniach) wcześniej zmrożone butelki 
z wodą. 
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BHP w hotelu 

Bezpieczeństwo w hotelu to nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków 
pobytu gości, ale także eliminowanie i ograniczanie skutków oddziaływania na 
pracowników zagrożeń powstających w tym środowisku. 

Najistotniejsze czynniki ryzyka związane ze środowiskiem pracy w hotelach, to: 

 praca powodująca obciążenie fizyczne wynikające z wydłużonego czasu 
pozostawania w pozycji stojącej i nieruchomej, z czynności związanych  
z przenoszeniem i podnoszeniem oraz z powtarzalnością ruchów; 

 narażenie na wysoki poziom hałasu; 
 gorące lub zimne środowisko pracy, zwłaszcza jednoczesne występowanie 

wysokiej temperatury i przeciągów, otwarte drzwi, praca wykonywana 
naprzemiennie w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności oraz  
w zimnym środowisku, takim jak pomieszczenia chłodnicze; 

 rany cięte i oparzenia, 
 poślizgnięcia, potknięcia i upadki, do których dochodzi wskutek zwiększonej 

wilgotności i śliskich podłóg oraz obecności przeszkód, jak również upadki  
z wysokości; 

 substancje niebezpieczne, na przykład szeroko stosowane środki czystości,  
a także czynniki biologiczne. 

Pracownicy hoteli są narażeni także na oddziaływanie czynnika ryzyka 
psychospołecznego, związanego m.in.: z wydłużonym czasem pracy i nietypowymi 
godzinami pracy, trudnością w zachowaniu równowagi między pracą i życiem 
prywatnym, dużym obciążeniem pracą i presja czasu, stałym kontaktem z klientami. 
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Skuteczniejsza walka z firmami zanieczyszczającymi środowisko 

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która umożliwi pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu. 

Podobne przepisy funkcjonują m.in. w USA czy w Europie Zachodniej. Kwestia 
osobistej odpowiedzialności karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sąd 
niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na firmę, ale  
w miarę możliwości w ramach jednego procesu. 

- Państwo jest po to, by strzec interesów obywateli. Wielkie korporacje nie mogą 
traktować Polski jak kraju Trzeciego Świata czy republiki bananowej – podkreślał 
Minister Zbigniew Ziobro na konferencji 25 maja 2018 roku w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 

Dzięki tym przepisom do wytoczenia sprawy nieuczciwej firmie wystarczy 
prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. 

Nowe regulacje będą doskonałym narzędziem do zajęcia się takimi sprawami jak 
niedawne zrzucenie ścieków do Motławy i Zatoki Gdańskiej, na skutek awarii  
w przepompowni ścieków, której operatorem jest gdańska firma współpracująca  
z władzami miasta. 

Projekt przeszedł już uzgodnienia wewnątrzresortowe w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Wkrótce zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych  
i konsultacji społecznych. 
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Nuda w pracy może być niebezpieczna 

Niedopasowanie zakresu obowiązków do zdolności i kwalifikacji pracownika może 
prowadzić do nudy w pracy, która jest niebezpieczna, również pod kątem bhp. 
Zarządzanie czasem pracy to obecnie jedno z ważniejszych szkoleń, które 
pracodawca powinien ukończyć, by efektywnie wykorzystać potencjał każdego 
pracownika. 

Tym, co wywołuje nudę, rzadziej bywa rutyna, a częściej brak wyzwań spowodowany 
nieodpowiednim dopasowaniem obowiązków do zdolności i kwalifikacji 
pracowników. Aby zawodowe zadania stanowiły wyzwanie dla wykonującego je 
pracownika, muszą być ambitne i właściwie dobrane. Jeśli tak nie jest, pracownik 
przestaje angażować się w wykonywaną czynność i pojawia się u niego znużenie.  

W przypadku, gdy stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas, może przerodzić się  
w tzw. „syndrom przerdzewienia zawodowego”, czyli chroniczny zespół objawów, 
który rozwija się u pracownika wówczas, gdy nie ma on sposobności wykorzystania  
w pełni swoich talentów i możliwości. Pojawia się, gdy występuje nadmierna 
rozbieżność między możliwościami pracownika: tym, co mógłby i potrafiłby zrobić,  
a stawianymi mu wymaganiami. 

Niegospodarne wykorzystywanie czasu pracy naraża pracodawcę nie tylko na szkody 
m.in. w postaci utraty potencjalnych zysków. Praktyka pokazuje, że nuda prowadzi 
wprost do wypadków przy pracy. W sieci można znaleźć liczne przykłady, które  
w zupełnie innym świetle stawiają powiedzenie o umieraniu z nudów. 
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RODO – monitoring w miejscu pracy 

Przepisy RODO, które 25 maja br. weszły w życie, spowodowały zmiany w ponad 
130 aktach prawnych, w tym też w Kodeksie pracy. Uregulowały wreszcie kwestie 
związane z monitoringiem w miejscu pracy. 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia 2016/679 przewiduje zmiany w Kodeksie pracy, które regulują m.in. 
kwestie: 

 monitoringu terenu zakładu pracy i terenu wokół zakładu pracy, 
 monitoringu poczty elektronicznej. 

Pracodawca może podjąć decyzję o wprowadzeniu monitoringu w miejscu pracy lub 
na terenie wokół zakładu pracy wyłącznie w sytuacji, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, kontroli produkcji lub 
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę. W projekcie ustawy wyraźnie wskazano, że monitoring nie może stanowić 
środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika. Jednocześnie zakazane 
jest  obejmowanie monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania 
pracy, w tym pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni. 

Należy też zwrócić uwagę, że projektowany przepis w żadnym stopniu nie odnosi się 
do pozostałych form monitoringu, takich jak monitoring korespondencji czy 
monitoring aktywności w sieci. Mimo to, zdaniem prawników, otwieranie 
korespondencji listowej adresowanej do pracowników jest zabronione. 
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Sprzęt gaśniczy w poszczególnych typach zakładów pracy 

Wszystkie budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, 
magazynowe oraz zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem powinny być 
wyposażone w gaśnice, dostosowane do grup pożarów, jakie mogą wystąpić  
w danym obiekcie. 

Obowiązek wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy wynika z art. 4 ustawy z dn. 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 620), natomiast 
szczegółowe regulacje są zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719). 

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm 
dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach 
szczególnych: 

1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej 
stałym urządzeniem gaśniczym: 

 zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, 

 produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 
MJ/m2, 

 zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem; 
2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z 

wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 
Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą 
wystąpić w danym obiekcie. 
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Zawał serca z przepracowania to wypadek przy pracy 

Według Sądu Apelacyjnego, w sytuacji, gdy pomiędzy nagłym zachorowaniem  
a warunkami pracy zachodzi związek przyczynowy – zdarzenie to można uznać za 
wypadek przy pracy. 

Takie orzeczenie wydał sąd okręgowy w związku ze sprawą mężczyzny, który w lipcu 
2014 r. przeszedł zawał serca w czasie pracy, gdy temperatura powietrza była bardzo 
wysoka. 

Obowiązkiem sądu było ustalenie, czy opisane zdarzenie wynikało ze schorzenia 
samoistnego, czy też do zawału doprowadziły czynniki zewnętrzne, ewentualnie 
przyczyny mieszane. W analizowanej sprawie, czynnikami zewnętrznymi mogły być 
wysoka temperatura i praca w gorący dzień. 

Powołani biegli przedstawili opinię, zgodnie z którą istnieje związek przyczynowo-
skutkowy wysiłku fizycznego wnioskodawcy i martwicy mięśnia sercowego. Zdarzenie 
miało miejsce w trakcie ciężkiej pracy fizycznej, przy wysokiej temperaturze. Ponadto 
zawał pracownika był skutkiem pracy, choć u jego podstaw leży „wewnętrzny” proces 
miażdżycowy tętnic wieńcowych.  

Wysiłek w pracy, trudne warunki atmosferyczne i potwierdzony klinicznie zawał serca 
w bezpośrednim związku czasowym z powyższymi czynnościami tego dnia, stanowiły 
przyczynę wypadku przy pracy. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Prace wzbronione młodocianym 

Młodocianym, w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 
przekroczyła 18. Osoby w tym wieku są szczególnie traktowane w zakresie ochrony 
ich pracy. 

W załącznikach I i II do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.  
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym znajduje się szereg obostrzeń 
dotyczących pracy młodocianego. Zabrania się zatrudniać młodocianych do prac: 

 związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, np.: podnoszenie, przenoszenie, 
przewożenie ładunków i prac wymagających powtarzania dużej liczby jednorodnych 
ruchów; 

 wymagających stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała, np.: pochylonej, 
w przysiadzie, na kolanach, w pozycji leżącej, na boku lub na wznak; 

 zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, m.in. prace związane 
z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych lub tytoniowych; 

 narażających na szkodliwe działanie czynników chemicznych – prace z substancjami 
lub mieszaninami niebezpiecznymi;  

 w środowisku, w którym występuje narażenie na szkodliwy wpływ: pyłów 
o działaniu zwłókniającym, drażniącym, uczulającym, rakotwórczym lub 
mutagennym; 

 narażających na szkodliwe działanie czynników fizycznych, m.in.: prace w zasięgu 
pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy 
bezpiecznej; 

 stwarzające zagrożenia wypadkowe, obsługa młotów mechanicznych, pras, walców, 
nożyc, krajalnic, szarpaczy oraz napędów i przystawek przenoszących ruch na 
maszyny lub prace w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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NFOŚiGW zapowiada nowe działania w walce ze smogiem 

„Krajowy pakiet czystego powietrza” to nowe działania w walce ze smogiem 
zapowiedziane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. W ramach tego programu będzie 
można otrzymać aż 90 proc. dofinansowania na termomodernizację domu 
jednorodzinnego. 

W ramach pakietu, uzgodnionego już przez wszystkie wojewódzkie fundusze, 
zbudowany ma być kompleksowy system finansowania walki ze smogiem. Pomyślany 
na okres 10 lat plan ma sprawić, że aż 3 mln – spośród 5,5 mln – wybudowanych  
w Polsce domów jednorodzinnych przejdzie głęboką termomodernizację (w tym 
ocieplenie ścian, stropów, podłóg i wymianę okien), a stare piece i instalacje grzewcze 
zostaną zastąpione nowoczesnymi i niskoemisyjnymi. Program wstępnie ma 
kosztować 25 mld zł. 

Takie działania mogą obniżyć koszty ogrzewania nawet o 70 proc. Ponadto program 
zakłada budowę domów drewnianych, budynków energooszczędnych i pasywnych, 
energetykę geotermalną, wspieranie elektrowni wodnych, bezemisyjnego transportu 
publicznego czy budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

W ramach programu jedynym kryterium obowiązującym przy udzielaniu pomocy 
będzie dochód przypadający na członka rodziny. W zależności od niego, dopłata do 
kosztów udzielana przez Narodowy Fundusz wahać będzie się od 60 proc. do nawet 
90 proc. kosztów inwestycji (w przypadku rodzin najuboższych). Przy dochodzie 
powyżej 1600 zł na osobę dopłat nie będzie. 40 proc. poniesionych kosztów będzie 
można odliczyć w ramach rocznego zeznania podatkowego. 
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Okulary ochronne o działaniu korekcyjnym 

Nieodpowiednio dobrane okulary ochronne i/lub korekcyjne w dużym stopniu 
pogarszają pracę, w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną wypadków przy 
pracy.  

Pogorszenie wzroku znacząco wpływa na możliwość wykonywania czynności 
zawodowych. Problem ten w szczególności dotyczy osób wykonujących prace, które 
często wymagają precyzji oraz zdolności do dobrej i właściwej oceny odległości przez 
pracownika. Ponadto praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe  
i niebezpieczne wymaga odpowiedniego zabezpieczenia narządu wzroku przed ich 
negatywnymi oddziaływaniami. 

W praktyce przemysłowej stosowanie okularów ochronnych jest wymagane 
przeważnie na wszystkich stanowiskach pracy.  

Okulary korekcyjne są przepisywane pacjentom przez lekarzy okulistów w celu 
skorygowania wady optycznej.  

Dobierając okulary do pracy, należy uwzględnić rodzaj czynności zawodowych, np. 
prace wymagające precyzji, warunki mikroklimatu oraz odległość oczu pracownika od 
elementów stanowiska pracy (np. monitora ekranowego lub obrabianego 
przedmiotu). Należy również uwzględnić narażenie pracowników na czynniki 
niebezpieczne, takie jak: szkodliwe promieniowanie, odpryski obrabianych 
materiałów lub zagrożenie uderzeniem głową o wystające elementy stanowiska 
pracy. 
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