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Kodeks pracy: jawność wynagrodzenia w ofertach pracy 

Pracodawca publikując oferty pracy będzie zobowiązany podać również wysokość 
oferowanego wynagrodzenia na danym stanowisku. Jest to jedna z najważniejszych 
zmian w poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Obecnie po I czytaniu na 
posiedzeniu Sejmu projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
zmian w kodyfikacjach.  

W uzasadnieniu projektu napisano, że brak informacji o proponowanym 
wynagrodzeniu w ofertach pracy uderza szczególnie mocno w najbardziej narażone 
na nierówne i dyskryminacyjne traktowanie grupy zatrudnionych: młodych 
pracowników oraz kobiety. Podkreślono też, że wynagrodzenia w Polsce to temat 
tabu, a rekruterzy i pracodawcy często uznają pytania dotyczące wynagrodzenia za 
przejaw braku kultury, roszczeniowości albo arogancji. 

Autorzy nowelizacji przekonują, że zmiana zwyczajów na rynku będzie korzystna 
zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. 

Projekt ma duże szanse na wejście w życie, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Sejmu 
taką zmianę poparło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). 

Zmianę przepisów popierają związki zawodowe. Pozytywną opinię przedstawiła NSZZ 
„Solidarność”. Wskazała, że brak informacji o wysokości pensji często ma na celu 
zatajanie nierównego traktowania pracowników oraz pozyskanie zatrudnionych jak 
najniższym kosztem. Projekt popierają też eksperci. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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System zarządzania BHP. Czy warto? 

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom, a także 
wszystkim osobom przebywającym w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem każdego 
pracodawcy lub zarządcy obiektu. Realizacja tych wymagań z pewnością  będzie 
bardziej skuteczna, gdy w firmie zostanie wdrożony system zarządzania BHP. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią ogólnego systemu 
zrządzania organizacją. Służy do ustalania celów przedsiębiorstwa w zakresie BHP 
oraz do osiągania tych celów. Powinien być zgodny z normami serii PN-N-18000, a od 
11 marca 2021 roku z normą ISO 45001. 

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania BHP nie tylko ułatwi spełnienie 
wymogów prawnych z zakresu BHP, ale też wpłynie na poprawę poziomu 
bezpieczeństwa. Mechanizmy zastosowane w nowej normie ISO 45001 dają pewność 
organizacjom, że ich Systemy Zarządzania będą zgodne z obowiązującym prawem. 

Skuteczny system zarządzania BHP wpłynie na: 

 zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz 
związanych z nimi strat, 

 monitorowanie wszelkich zagrożeń, które mogą mieć wpływ na działalność 
organizacji, 

 zmniejszenie absencji chorobowej pracowników, 
 zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy, 
 podwyższenie morale pracowników. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Raport ONZ: zdrowie ludzi jest zagrożone. Potrzebne są 
natychmiastowe działania 

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała raport, w którym 
przeanalizowała obecny stan środowiska naturalnego. Jak informują analitycy, 
degradacja środowiska wywołana działalnością człowieka postępuje tak szybko, że 
niedługo może zagrozić fundamentom naszego istnienia.  

Raport GEO6 przedstawia aktualny stan środowiska naturalnego i analizuje 
skuteczność prowadzonych obecnie działań. Podkreśla, że decydenci na wszystkich 
szczeblach powinni podjąć natychmiastowe działania zakrojone na skalę globalną, aby 
uniknąć katastrofy, a przynajmniej, by załagodzić jej skutki. Przede wszystkim 
powinniśmy zredukować emisję CO2, a także zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza 
oraz wód. 

Głównym zagrożeniem, zdaniem autorów, jest zanieczyszczenie powietrza, z powodu 
którego do 2050 r. może dojść od 6 do 7 milionów przedwczesnych zgonów. Ponadto, 
jako zagrożenia w raporcie zostały wymienione: zmiany klimatyczne, degradacja 
gleby, presja na ekosystemy lądowe i morskie, urbanizacja czy marnotrawstwo 
żywności oraz zasobów naturalnych, obecność zanieczyszczeń w systemach 
słodkowodnych, postępujący wzrost ludności. 

Eksperci ONZ ostrzegają: „Zapewnienie godnego życia i dobrobytu prawie 10 
miliardom ludzi do 2050 r. bez narażania na szwank limitów ekologicznych naszej 
planety, będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań i obowiązków, przed jakimi 
ludzkość kiedykolwiek stanęła”. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Jak zapobiegać zagrożeniom na budowie? 

Praca na budowie wiąże się z szeregiem zagrożeń uwarunkowanych typem oraz 
zakresem prac, a także technologią wykorzystywaną do prowadzonych czynności. 
Pracodawca może i powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników 
poprzez przestrzeganie obowiązków bhp oraz stosowanie dobrych praktyk.  

Najlepszym sposobem, by zapobiec powstawaniu wypadków jest podejmowanie 
działań różnorodnych. Skupienie się tylko na jednym obszarze, np.  dbałość o stan 
techniczny maszyn, nie będzie dostatecznie skuteczne. Należy równocześnie dbać  
o poprawę ogólnej organizacji i sposobów wykonywania pracy, a także o świadomość 
pracowników realizujących poszczególne czynności. 

Pracodawca powinien podejmować takie czynności, które koncentrują się na 
właściwej realizacji podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Są to: 

 odpowiednie przygotowanie prac pod względem organizacji i wyposażenia 
technicznego, 

 zapewnienie wymaganej dla realizowanych czynności dokumentacji 
i zapoznanie z nią pracowników (należy pamiętać zwłaszcza o IBWR), 

 wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz środki 
ochrony indywidualnej, 

 dopuszczenie do pracy wyłącznie osób posiadających ważne badania lekarskie i 
aktualne szkolenie w dziedzinie bhp. 

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


 

   seka.pl 

 

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych to kolejny po BIOZ 
dokument z zakresu bezpieczeństwa na budowie. IBWR wykonywana jest w celu 
informowania o sposobach zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem 
robót budowlanych oraz sposobach postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomić z nią pracowników  
w zakresie wykonywanych przez nich robót dla prac: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

 stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 
 stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
 prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 
 wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 
 wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; 
 wymagających użycia materiałów wybuchowych; 
 prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Jakie są konsekwencje niewyznaczenia pracowników do 
wykonywania działań w zakresie ppoż.? 

Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie 
pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów  
i ewakuacji pracowników. Nie wywiązując się z tego obowiązku narusza on przepisy 
i może zostać ukarany przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. 

Konsekwencją niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może być nałożenie na pracodawcę 
przez inspektora PIP mandatu karnego w wysokości do 2.000 zł, a w przypadku 
recydywy – do 5.000 zł. Zamiast mandatu, inspektor może także skierować wniosek 
do sądu rejonowego o ukaranie pracodawcy grzywną od 1.000 do 30.000 zł. 

Ponadto pracodawca, który nie wykona nakazu inspektora pracy na drodze 
postępowania egzekucyjnego w administracji może zapłacić grzywnę (w celu 
przymuszenia) do 10.000 zł, a jeżeli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej – do 50.000 zł. W przypadku wielokrotnego 
nakładania grzywny jej łączna kwota nie może przekroczyć odpowiednio 50.000 zł  
i 200.000 zł. 

Od tej reguły ustawodawca przewidział jeden wyjątek, jeżeli pracodawca zatrudnia 
wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych, działania w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać samodzielnie.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą pracownika? 

Obowiązki pracownika w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
określa art. 211 Kp. Wobec pracownika, który nie przestrzega podstawowych zasad 
BHP, pracodawca może zastosować przewidziane w kodeksie pracy kary: 
upomnienie, naganę, karę pieniężną,  a w przypadku ciężkiego naruszenia 
obowiązku – nawet wypowiedzenie umowy z winy pracownika. 

Zgodnie z art. 211 Kp pracownik jest obowiązany: 

 znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

 wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować 
się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 

 dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład 
w miejscu pracy; 

 stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 
przeznaczeniem; 

 poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

 niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wszystkie 
osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia; 

 współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Kto odpowiada za wypadek spowodowany w szkole przez ucznia? 

Zgodnie z przepisami za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada 
dyrektor. Co w przypadku, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń? Ustalenie 
osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody może być nieco skomplikowane.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego organ prowadzący szkołę lub 
placówkę odpowiada za zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Natomiast 
szczegóły reguluje rozporządzenie dotyczące szkolnego BHP. 

Art. 415 kc stanowi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest 
do jej naprawienia. Za szkodę odpowie zatem osoba, która swoim zachowaniem 
spowodowała jakiś uszczerbek w dobrach kogoś innego. Należy przy tym pamiętać, że 
dziecko, które nie ukończyło trzynastego roku życia nie ponosi odpowiedzialności za 
swoje czyny. 

Wówczas poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody od osoby, która miała 
obowiązek opiekować się małym sprawcą (art. 427 kc). Obowiązek opieki może 
wynikać zarówno z ustawy, jak i umowy, co oznacza, że za winę w nadzorze może 
odpowiadać tak rodzic, niania, jak i nauczyciel. Osobie tej można przypisać winę, 
jeżeli w jakiś sposób zaniedbała swoje obowiązki. 

Jeżeli do wypadku dojdzie na lekcji, to nauczyciel będzie musiał udowodnić, że 
dopilnował uczniów. Po ukończeniu 13. życia dziecko odpowiada za wyrządzoną przez 
siebie szkodę  na zasadach ogólnych. 
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W 2021 r. wejdzie zakaz sprzedaży plastikowych jednorazówek 

27 marca br. Parlament europejski zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów do 
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, m.in. takich jak: talerze, sztućce, 
kubeczki czy patyczki kosmetyczne. Zakaz ma wejść w życie w 2021 r.  

Zgodnie z nowymi przepisami w 2021 r. zakazem sprzedaży w UE zostaną objęte 
produkty jednorazowego użytku wykonane m.in. z plastiku, w tym sztućce, talerzyki, 
kubeczki, słomki do napojów, patyczki kosmetyczne, rączki do balonów, pojemniki do 
żywności, a także styropianowe kubeczki. 

Tworzywa sztuczne z powodu powolnego tempa rozkładu gromadzą się w morzach, 
oceanach i na plażach w UE i na świecie. A z informacji, jakie podaje Komisja 
Europejska wynika, że ponad 80 % odpadów w morzach stanowią właśnie tworzywa 
sztuczne. Ich pozostałości znajdowane są w organizmach zwierząt morskich, takich 
jak: żółwie, foki, wieloryby i ptaki, a także w rybach i skorupiakach. 

W styczniu br. Newsweek informował o niepokojących wynikach badań naukowców  
z Uniwersytetu Wiedeńskiego, którzy wykryli drobinki plastiku w rybach, owocach 
morza, soli morskiej, piwie, a nawet miodzie i wodzie butelkowanej. Spożywanie 
żywności z zawartością plastiku, zdaniem naukowców, może prowadzić do zaburzeń 
układu pokarmowego, a nawet nowotworów. 

Wprowadzając tę dyrektywę Unia Europejska chce zatrzymać proces zaśmiecania 
środowiska plastikowymi produktami. 
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Bezpieczna podróż samochodem 

Samochód to obecnie bardzo popularny środek transportu. Wykorzystujemy go 
zarówno do celów prywatnych jak też służbowych. Za kółkiem niejednokrotnie 
spędzamy po kilka, a czasami nawet po kilkanaście godzin. Warto zadbać o to,  by 
taka podróż była możliwie jak najbardziej bezpieczna. 

By uniknąć zagrożeń w podróży, pamiętaj o tych kilku ważnych kwestiach: 

 Samochód powinien być sprawny technicznie.  
 Zadbaj o to, by opony były odpowiednie do pory roku. 
 Sprawdź oświetlenie oraz zadbaj o odpowiednie wyposażenie: apteczkę, 

sprawną gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy. 
 Podczas jazdy wybieraj drogi główne, a unikaj dróg bocznych lub nieznanych. 
 Planuj przejazd w godzinach dziennych.  
 Zaplanuj miejsca, gdzie mógłbyś się zatrzymać, by odpocząć.  
 Opuszczając samochód weź ze sobą kluczyki oraz dokumenty pojazdu.  
 Nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu wartościowych 

przedmiotów, które mogą być przyczyną włamania do pojazdu.  
 Nie zabieraj przygodnych pasażerów. 
 W czasie jazdy zamykaj pojazd od wewnątrz. 
 Najbezpieczniejszym miejscem do parkowania pojazdu jest garaż lub parking 

strzeżony. 
 Jeżeli jadąc samochodem zauważysz coś niepokojącego zatrzymaj się przy 

radiowozie policyjnym lub udaj się do najbliższej jednostki Policji. 
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