
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych 

Przed przystąpieniem do pracy operatorzy podnośnikowych wózków jezdniowych 

podlegających pod UDT powinni przejść odpowiednie szkolenia oraz zobowiązani są 

zdać egzamin państwowy. W miejscu zatrudnienia powinni przejść instruktarz 

przeprowadzony przez pracodawcę uwzględniający specyfikę danego zakładu pracy. 

• Podstawowym wymogiem, jaki musi spełniać osoba pragnąca uzyskać stosowne 

uprawnienia operatora podnośnikowych wózków jezdniowych, jest ukończenie 18 lat.  

• Drugim warunkiem jest pozytywny, aktualny wynik badań lekarskich z zakresu 

medycyny pracy stosownych do wykonywanej pracy 

Przejście szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu nie są obligatoryjne. Jednak 

wymagany szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności powoduje, że zdanie 

egzaminu bez wcześniejszych kursów jest niezwykle trudne. Szkolenia po prostu się 

opłacają!  

Pracownicy obsługujący wózki zasilane gazem powinni dodatkowo przejść szkolenie w 

zakresie obsługi i wymiany butli. 

Państwowa komisja egzaminacyjna powoływana jest przez regionalną jednostkę 

Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia są przyznawane na określony czas i muszą 

być odnawiane. Odnowienia wymagają również badania lekarskie w ramach medycyny 

pracy.   



 

 

Opłata recyklingowa za torebki foliowe 

Przepisy BHP zgodnie ze swoją nazwą skupiają się nie tylko na samym 
bezpieczeństwie pracowników, ale także na higienicznych warunkach pracy. Za te 
drugie z pewnością w dużej mierze odpowiadają pomieszczenia sanitarne,  
a konkretnie higieniczno-sanitarne. 

Z opłaty recyklingowej zwolnione są jedynie tzw. zrywki, czyli, torebki grubości folii 
poniżej 15 mikrometrów stosowane do pakowania żywności w celach higienicznych i 
będące opakowaniem głównym. Stosowanie bardzo cienkich torebek w innych celach 
(np. do pakowania towarów przemysłowych) nie zwalnia z obowiązku wnoszenia 
opłaty. 

20 groszy to minimalna opłata, którą musi wnieść klient za torebkę foliową a właściciel 
sklepu lub hurtowni zobowiązany jest następnie wpłacić do właściwego Urzędu 
Marszałkowskiego. Jeżeli opakowania są udostępniane za opłatą to należność musi być 
podwyższona o opłatę recyklingową, czyli właśnie 20 groszy. 

Nie jest dozwolone wnoszenie opłaty przez podmiot sprzedający bez obciążania 
klientów, czyli dodawanie torebek do sprzedawanych towarów za darmo. Nie 
dopełnienie obowiązku pobierania opłaty może skutkować karą administracyjną w 
wysokości od 500 zł do 20000 zł. Opłata recyklingowa musi być wpłacona na konto 
Urzędu Marszałkowskiego do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego 
kwartału, w którym została pobrana. (Np. do 15 kwietnia po pierwszym kwartale).  



 

 

Co to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i jak działa? 

W większości zakładów pracy działa fundusz socjalny. Nie wszyscy jednak zdają sobie 
sprawę na jakich zasadach funkcjonuje? Jakie jest jego źródło jego finansowania? Na 
jakie cele może być przeznaczony i kto może z niego korzystać? 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych musi być utworzony przez pracodawcę, 

jeżeli zatrudnia on więcej niż 50 pracowników lub jeżeli zatrudnia od 20 do 49 

pracowników a o utworzenie funduszu wnioskuje zakładowa organizacja związkowa. 

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zobowiązane są do tworzenia funduszu nie 

zależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Fundusz może nie zostać utworzony w 

zakładach pracy, w których został zawarty układ zbiorowy, jeżeli tak zdecydują strony 

układu. Liczba pracowników określana jest na podstawie stanu z dnia 1 stycznia danego 

roku w przeliczeniu na pełne etaty. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych gromadzony jest przez pracodawcę na 

osobnym rachunku, pochodzi z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w 

stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu na jednego 

zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. 

  



 

 

Ocena ryzyka zawodowego 

Przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego to podstawa zapewnienia 
szeroko pojętego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ma zasadnicze znaczenie w 
kwestii opracowania właściwych zasad: organizacji pracy, BHP, budowania 
odpowiednich programów szkoleniowych oraz zapobiegania zagrożeniom. 
Dokumentacja jest wiec nie tylko obowiązkiem pracodawcy to konieczność. Warto 
zadbać o nią na etapie tworzenia stanowiska jak i później dając o jej aktualność. 

Ocenę ryzyka zawodowego charakteryzuje Polska Norma PN-N-18002. Najkrócej 

mówiąc jest to sprawdzenie i ocena wszystkich czynników mogą szkodzić pracownikom 

na miejscu pracy. Na tej podstawie określa się właściwe środki ochrony pozwalające na 

wyeliminowanie zagrożeń lub przynajmniej ich minimalizacja. 

Oczywiście pracodawca może sam dokonać oceny ryzyka, ale należy tu pamiętać, że w 

tym celu konieczna jest dogłębna znajomość samego stanowiska pracy, ale również 

zasad BHP oraz przepisów prawa. Z tych względów w praktyce oceny dokonują 

zatrudnieni specjaliści ds. BHP lub podmioty zewnętrzne. 

Należy podkreślić, że ocena ryzyka zawodowego nie jest dokonywana jednorazowo – 

powinno się dokonywać okresowych przeglądów. 

  



 

 

Upadki z wysokości Zmorą polskiego budownictwa 

40 proc. ofiar wypadków na placach budowy zginęło z powodu braku sprzętu 
ochronnego, np. chroniących zbiorowo stabilnych barier, czy indywidualnych szelek 
bezpieczeństwa – powiedział 6 maja 2022 r. zastępca Głównego Inspektora Pracy 
Jarosław Leśniewski w Radiu Zielona Góra w audycji Rozmowa po 9. 

Jarosław Leśniewski zaznaczył, ze budownictwo jest jedną z tych branż, w których od 
lat poziom wypadkowości jest bardzo duży. W latach 2019-2021 w budownictwie w 
wypadkach przy pracy śmiertelnie i ciężko poszkodowanych zostało 770 osób, 309 osób 
straciło życie, a 461 zostało kalekami, odnosząc trwały uszczerbek na zdrowiu. 

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała i uruchomiła 3-letnią kampanię „Budowa. 
STOP wypadkom” mającą na celu zmianę tragicznego obrazu polskiego budownictwa. 
Na lata 2022-2024 zaplanowano tysiąc kontroli placów budowy. Wytypowano także w 
skali kraju 100 największych inwestycji budowlanych o charakterze strategicznym, 
reprezentacyjnych dla miast i regionów, wobec których prowadzone będą w pierwszej 
kolejności działania prewencyjne – szkoleniowe i uświadamiające, a następnie 
kontrole. 

„Co trzecia kontrola PIP to skarga pracownicza” – powiedział Leśniewski. Pytany, jakich 
spraw dotyczą skargi tłumaczył: „Najczęściej pracownik zgłasza się do PIP w momencie, 
gdy ma jakieś roszczenie finansowe w stosunku do swojego pracodawcy”.  



 

 

Wypadek w drodze do pracy 

Nie każdy wypadek poza miejscem pracy, który intuicyjnie wiążemy z wykonywaną 

pracą można określić, jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Osobną kategorię 

stanowią wypadki poza zakładem pracy zrównane z wypadkiem przy pracy. Warto 

poznać różnicę miedzy definicjami tych zdarzeń, ponieważ z różną kwalifikacją może 

wiązać się różna wysokość uzyskiwanych świadczeń powypadkowych. 

„Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym 

przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta 

była najkrótsza i nie została przerwana.” 

Od powyższej zasady są wyjątki. Droga może być dłuższa niż najkrótsza, jeżeli 

uzasadniają to względy komunikacyjne. Dopuszczalne są przerwy, jeżeli uzasadniają je 

względy życiowe (może być odebranie dziecka z przedszkola czy drobne zakupy). 

Przepisy nie precyzują, jakimi środkami komunikacji może odbywać się podróż. 

Przepisy nie precyzują jak definiuje się drogę do i z pracy. W praktyce orzecznictwa 

przyjmuje się, że droga ta rozpoczyna się w momencie przekroczenia przez pracownika 

drzwi miejsca zamieszkania i kończy się w momencie przekroczenia bramy zakładu 

pracy. Należy podkreślić, że wypadek, który ma miejsce na terenie należącym do 

zakładu pracy jest już uznawany z wypadek w pracy.  



 

 

Badania profilaktyczne pracowników 

O tym, że pracownik bez aktualnych badań lekarskich nie zostać dopuszczony do 
pracy – o tym wiedzą chyba wszyscy. To jak i kiedy pracownik powinien być 
kierowany na takie badania nie jest już takie oczywiste. Zapoznaj się z obowiązkami 
pracodawcy i pracownika w tym zakresie. 

Pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na badania lekarskie mające na celu 
stwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku 
pracy. To również pracodawca ponosi koszty związane z badaniami. Odmowa pracownika 
wykonania badań skutkuje nie tylko nie dopuszczeniem do pracy, ale również stanowi 
podstawę do rozwiązania umowy o pracę. Nie stosowanie się do zaleceń lekarskich zawartym 
w orzeczeniu jest poważnym naruszenia dyscypliny pracy. Pracodawca, jako podmiot 
zobowiązany do zapewnienia badań profilaktycznych, ma obowiązek zawrzeć z podstawową 
jednostką służby medycyny pracy umowę, w formie pisemnej, na podstawie której będą 
wykonywane pracownikom badania profilaktyczne. 

Na badania wstępne kierowani są pracownicy przyjmowani do pracy oraz pracownicy 
przenoszeni na inne stanowiska pracy, których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 
warunki uciążliwe. 

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. O terminie kolejnych badań decyduje 
lekarz i informacje na ten temat zamieszcza w orzeczeniu o dopuszczeniu do pracy.  



 

 

Polski ład 2.0 – czy przybędzie nam pieniędzy w portfelach? 

Od 1 lipca wejdą kolejne zmiany w prawie podatkowym. Intencją ustawodawcy jest 
obniżenie obciążeń fiskalnych, czyli inaczej mówiąc pozostawienie w kieszeniach 
obywateli. Z deklaracji wynika, że na wprowadzanych zmianach nikt nie straci. Nowe 
regulacje to kolejne obowiązki dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Co 
wiec czeka nas od lipca? Kto i ile zyska na zmianach? 

 Wprowadzona od stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku w wysokości 30 000zł oraz 
pierwszy próg podatkowy w wysokości 120 000 zł pozostaną bez zmian. 

 Obniżona zostanie stawka PIT z 17 proc. do 12 proc. 

 Zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej przy zastrzeżeniu, że zmiana będzie dla 
podatników korzystna lub neutralna 

 Likwidacji ulegnie podwójne liczenie zaliczek na podatek wprowadzony 7 stycznia 2022 
r. 

 Wprowadza zostanie możliwość odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców 
na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej 

 Przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku 
samotnych rodziców. 

 Wprowadzona zostanie możliwości zmiany systemu opodatkowania w trakcie roku 
przez przedsiębiorców, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową w przypadku, 
kiedy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt 

 Ustawodawca zdecydował o ujednoliceniu oświadczenia PIT-2 odpowiedzialności 
pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną 
informację przekazaną przez pracownika  



 

 

Jakie prace mogą wykonywać pracownicy młodociani? 

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracownika młodocianego uważa się osobę powyżej 15 
roku życia, która nie ukończyła 18 lat. Jednak nie wszystkie prace mogą być 
wykonywane przez młodocianych a przed zatrudnieniem muszą być spełnione 
określone warunki. 

Do zatrudnienia pracownika młodocianego może dojść jedynie, jeżeli dana osoba 
ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiada zaświadczenia 
lekarskie stwierdzające, że wykonywana praca nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. 
Prawo zasadniczo nie dopuszcza zatrudniania osób poniżej 15 roku życia. Od tej zasady 
istnieje kilka wyjątków, ale jedynie jeżeli wykonywana praca ma charakter przyuczenia 
do zawodu. 

Co do zasady pracownika młodocianego można zatrudnić tylko do prac lekkich. Jeżeli 
pracownik młodociany nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych to można 
go zatrudnić jedynie na zasadach przyuczenia do zawodu. Za prace lekkie uważa się 
takie, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz rozwoju psychicznego, 
ponadto nie utrudniają młodocianemu wypełnienia obowiązku szkolnego.  
W przepisach prawa pracy nie podają żadnego wykaz prac lekkich. Podstawę stanowi 
opinia lekarza oraz decyzja pracodawcy. 

  



 

 

Drzemka w pracy to się opłaca! 

Przeciążony pracownik nie pracuje efektywnie – to powszechnie uznany fakt. Nie 
dziwią, więc pomysły na czterodniowy tydzień pracy. Okazuje się, że podobne efekty 
przynosi krótka drzemka w pracy. Kiedy w środku dnia dopada nas osłabienie i 
senność najczęściej sięgamy po kawę, podczas gdy krótka przerwa na sen jest o wiele 
bardziej efektywna i zdrowsza. 

W krajach, takich jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone coraz bardziej 
popularne stają się tzw. power nap – regeneracyjne drzemki w pracy. Badania 
potwierdziły drzemka nie tylko poprawia samopoczucie pracowników, ale na tyle 
poprawia wydajność pracowników. Nic więc dziwnego, że Finlandii pracownicy są 
zachęcani do takich przerw a w Japonii gdzie powszechny jest problem chorób i zgonów 
powodowanych przepracowaniem pracownicy są premiowani. 

Jak wykazały badanie przeprowadzone przez NASA drzemka w pracy zwiększa 
wydajność o 30 proc., kreatywność o 40 proc. i podejmowanie słusznych decyzji o 50 
proc. poprawia również koncentrację, wpływa korzystnie na koordynację ruchową i 
precyzję wykonywanych czynności oraz poprawia pamięć. 

Drzemkę najlepiej zrobić sobie między godziną 13, a 14.30. Jest to również pora, w 
której najczęściej sięgamy po kolejną kawę lub batonika i to niezależnie od tego, czy 
wcześniej jedliśmy coś, czy nie. 


