
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy 

10 stycznia 2023 roku rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy dostosowujący 
polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej. Już niedługo duże zmiany czekają 
zarówno pracowników jak i pracodawców. Nowelizacja może wejść w życie już na 
przełomie lutego i marca. Prezentujemy niektóre punkty projektu.  

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. 

Pracownice i pracownicy będą mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. 
Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego 
– od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. 
Wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna 
część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Wprowadzony 
zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga 
rodziców. 

Wprowadzona zostanie możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu 
działania siły wyższej. 

Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w 
wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia 
pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.  



 

 

Gdy nie masz siły pracować – wypalenie zawodowe jak mu zaradzić? 

Wypalenie zawodowe nie jest chorobą, choć ten zespół objawów skutecznie 
uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie – nie tylko w pracy. Tym bardziej warto 
wiedzieć, jak się przed nim chronić i jak sobie z nim radzić, gdy do niego dojdzie. 

Wypalenie zawodowe – niektóre objawy: 

• Brak satysfakcji z pracy. 
• Przepracowanie i ciągłe poczucie zmęczenia. 
• Niskie poczucie własnej wartości. 
• Problemy ze snem. 
• Wahania nastrojów i negatywne emocje. 
• Problemy zdrowotne i zwiększona skłonność do używek. 
W efekcie wypalenie zawodowe znacząco obniża wydajność, sprawia że opuszczasz 
kolejne dni w pracy, a z czasem całkowicie z niej rezygnujesz. 

Eksperci radzą, że jeśli objawy są niewielkie warto przede wszystkim zastanowić się nad 
zmianą stylu życia. Jeśli nie dosypiasz, jesz w przypadkowych miejscach i nie 
wykonujesz żadnej aktywności fizycznej, na pewno skorzystasz na poprawie tych 
zwyczajów. 

W przypadku bardziej uciążliwych objawów lepiej udać się do psychoterapeuty,  
by nauczyć się sposobów radzenia sobie ze stresem, asertywności, zarządzania czasem 
oraz kontroli emocji.   



 

 

Polacy sceptyczni wobec Stref Czystego Transportu. 

Kraków jako pierwszy oficjalnie ogłosił powstanie Strefy Czystego Transportu (SCT). 
Warszawa i Gliwice są na etapie konsultacji społecznych. Choć przykłady z zachodu 
pokazują, że takie strefy mają znaczący, pozytywny wpływ na jakość życia, Polacy 
wciąż są wobec nich sceptyczni. 

Strefa czystego transportu to obszar, do którego nie mogą wjeżdżać samochody  
z silnikiem spalinowym, niespełniające określonych norm emisji spalin. W Europie 
Zachodniej obowiązują już od wielu lat i jak dowodzą badania, korzystnie wpływają  
na jakości powietrza w miastach oraz zdrowie ich mieszkańców. 

Zmiany w organizacji ruchu wzbudzają jednak dużo skrajnych emocji ponad 40% 
ankietowanych jest przeciwko wprowadzeniu SCT. Pojawiają się często głosy,  
że zmiany to wynik nacisków producentów aut elektrycznych, lub po prostu władze 
miast chcą zmusić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. 

Jako kluczowe zalety ograniczeń ruchu aut spalinowych w miastach entuzjaści podają 
poprawę jakości powietrza, redukcję nadmiernego hałasu czy potrzebę ogólnych zmian 
w przestrzeni miejskiej na bardziej przyjazną mieszkańcom. 

„Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, za 27% emisji gazów cieplarnianych 
w UE odpowiada transport, z czego niemal 3/4 wynika z transportu drogowego,  
w związku z czym Parlament Europejski zdecydował, że po 2035 r. na terenie UE nie 
będzie już możliwy zakup auta spalinowego.   



 

 

Zbliżają się terminy składania sprawozdań środowiskowych za rok 
2022! 

Obowiązek składania sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych dotyczy 
każdego przedsiębiorcy, który: 
• prowadzi działalność gospodarczą i wytwarza odpady, 
• wykorzystuje w swojej działalności, samochody, maszyny, pojazdy szynowe, 
ciągniki rolnicze czy wózki widłowe, 
• użytkuje piece, kotły czy agregaty prądotwórcze, 
• prowadzi stację bądź hurtownię paliw, 
• prowadzi prace malarskie czy lakiernicze. 

Terminy składania sprawozdań środowiskowych: 

• Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – 28 lutego 
• Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO – 28 lutego 
• Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO – 28 lutego 
• Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami  
– 15 marca 
• Informacja o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty 
środowiskowej – 31 marca  



 

 

Wypadki przy pracy, a wiek 

Według badań, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, pracownik nabywa 
odpowiednie umiejętności i wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy dzięki czemu 
wzrasta jego świadomość i umiejętność radzenia sobie z niespodziewanymi 
sytuacjami oraz dostrzegania i odpowiedniego reagowania na zagrożenia. 
Niedoświadczeni pracownicy nierzadko nieznający zasad bezpieczeństwa oraz 
warunków pracy częściej dopuszczają się nieodpowiednich zachowań  
i w konsekwencji częściej ulegają wypadkom. Wyraźna jest zależność między 
wiekiem i stażem pracownika, a wypadkowością, nie oznacza to jednak, że najstarsi 
pracownicy najrzadziej ulegają wypadkom. 

Statystyczna analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wypadków 
przy pracy potwierdziła istnienie związku pomiędzy występowaniem wypadków przy pracy 
a wiekiem oraz stażem pracownika. Rozkład występowania wypadków przy pracy według 
wieku poszkodowanego przybiera kształt zbliżony do litery „U”, z tym że pracownicy 
najczęściej poszkodowani w wypadkach nie znajdują się na samych brzegach rozkładu.  
Do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród pracowników młodych, ale nie 
najmłodszych (21-34 lat, najczęściej w wieku 26 lat), równie często do wypadków przy 
pracy dochodzi wśród pracowników starszych, ale nie najstarszych (46-54 lat, najczęściej 
w wieku 49 lat).  

Wskaźnik częstości odnoszący się do ciężkich wypadków przy pracy jest najwyższy  
w najmłodszej grupie wiekowej oraz wśród pracowników w wieku 50-59 lat.  



 

 

Równowaga praca – życie prywatne 

Pomimo intensywnych zmian we współczesnym świecie, przyczyniających się do 
poprawy jakości życia, a także jego „ułatwienia”, np. poprzez nowe technologie, 
coraz częstszym problemem staje się godzenie pracy i życia, w tym rodzinnego, 
osobistego (ang. work−life balance, WLB). Jedną z przyczyn „niedopasowania” pracy 
do życia i odwrotnie jest sposób, w jaki żyje i pracuje współczesny człowiek, który 
próbuje sprostać rosnącym wymaganiom, zarówno w pracy, jak i poza nią. 

Bardzo ważnym aspektem podczas rozpatrywania problemu godzenia pracy i życia jest 
wiek pracownika. W cyklu życia człowieka zmieniają się jego role (życiowe, społeczne), 
a wraz z nimi wynikające z nich obowiązki. W przypadku osób młodych  
są to zobowiązania wynikające z opieki nad małymi dziećmi, natomiast wśród osób 
starszych (50+) są to obowiązki opiekuńcze w stosunku do dorastających własnych 
dzieci, wnuków, starzejących się rodziców oraz innych osób przewlekle 
chorych/niepełnosprawnych. Niekiedy wśród osób po 50. roku życia obserwuje się 
obciążenie opieką zarówno nad wnukami, jak i rodzicami w podeszłym wieku. 

Każde obciążenie wynikające z wymagań stawianych przez środowisko, związane jest  
z wysiłkiem wydatkowanym w celu radzenia sobie z tymi wymaganiami. Wymagania 
będące przyczyną wysiłku aktywują wiele psychofizjologicznych reakcji adaptacyjnych 
w organizmie człowieka (zwiększenie tętna, napięcia mięśni, zwiększenia wydzielania 
hormonów stresu itd.). Czynnikiem umożliwiającym adaptację tych reakcji jest 
regeneracja organizmu po wysiłku. Jeśli jest jej brak lub jest ona niewystarczająca, 
rozwija się tzw. negatywna reakcja na obciążenie.  



 

 

Młode matki na rynku pracy 

Aktywność zawodowa oraz posiadanie potomstwa są czynnikami decydującymi  
o obciążeniu, jakie odczuwają kobiety. Szczególnie dotyczy to młodych matek, gdyż 
opieka nad małymi dziećmi jest bardzo absorbująca. Zajmowanie się dziećmi zabiera 
kobietom około trzykrotnie więcej czasu niż mężczyznom. 

Przerwa w pracy związana z urodzeniem dziecka ma ogromny wpływ na aktywność 
zawodową matki, często powoduje przerwę w życiorysie zawodowym oraz wpływa na 
dezaktualizację wiedzy wykorzystywanej przy wykonywaniu pracy. To z kolei powoduje 
narastający lęk oraz frustrację, a w konsekwencji brak powrotu na rynek pracy lub też 
powrót nieudany, nieradzenie sobie. Ważne jest więc, aby kobiety miały 
zagwarantowane rozwiązania pozwalające im na efektywne wypełnianie obowiązków 
w pracy. 

W odniesieniu do oceny matek jako pracowników można znaleźć zarówno pozytywne, 
jak i negatywne opinie pracodawców. Do pozytywnych cech matek zalicza się: większą 
odpowiedzialność za wykonywaną pracę, lepszą organizację czasu pracy, lepsze 
radzenie sobie ze stresem, dystans do pracy, stabilność emocjonalną, kreatywność, 
cierpliwość oraz empatię. Wśród cech negatywnych natomiast wymieniono: większą 
absencję w pracy oraz ograniczoną dyspozycyjność, jak również mniejsze znaczenie 
pracy w życiu z powodu ważności sfery rodzinnej.  



 

 

Trzy razy więcej energii z Bałtyku 

Polska posiada wielokrotnie większy niż zakładano potencjał rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej. Do 2040 r. taka energia mogłaby zaspokajać blisko 60 proc. 
naszego zapotrzebowania na prąd – czytamy w raporcie „Potencjał Morskiej 
Energetyki Wiatrowej w Polsce” na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej (PSEW). 

Obowiązująca Polityka Energetyczna Polski zakłada, że do 2040 r. na Bałtyku powstaną 
turbiny wiatrowe o mocy 11 GW. Tymczasem z analiz przestawionych w raporcie 
wynika, że w tym samym czasie możemy wybudować urządzenia dające nawet 33 GW 
prądu.  

„Oznacza to, że blisko 60 proc. energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju mogłoby 
pochodzić ze źródeł wiatrowych”– powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.  

Osiągnięcie potencjału 33 GW wiąże się z zagospodarowaniem wskazanych w raporcie 
20 nowych obszarów w polskiej części Morza Bałtyckiego, w tym 18 w wyłącznej strefie 
ekonomicznej i 2 na morzu terytorialnym.  



 

 

Nowelizacja kodeksu pracy podpisana przez prezydenta 

W 27 stycznia prezydent złożył podpis na ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – podaje Kancelaria Prezydenta 
RP. Do Kodeksu pracy trafi praca zdalna obecna dotąd tylko w przepisach 
antycovidowych. Pracodawcy zyskają podstawę prawną do kontroli trzeźwości 
pracowników oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu 
(np. narkotyków). Przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać w terminie 
dwóch miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Przepisy dotyczące kontroli 
trzeźwości w terminie 14 dni od opublikowania. 

Praca zdalna została zdefiniowana jako całkowite lub częściowe wykonywanie 
obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym  
z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, m.in. z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Praca zdalna ma być oparta na porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. Praca 
zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie 
zatrudnienia. Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony 
przez: 
• pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,  
• pracownicę w ciąży, 
• pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia, 
• pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną 
osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie  
o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.  



 

 

Praca w środowisku chłodnym i zimnym – zasady bezpieczeństwa 
pracy 

Mikroklimat zimny wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
odnosi się do warunków środowiska termicznego, dla których temperatura 
powietrza wynosi ≤ 10°C, a prędkość ruchu powietrza i jego wilgotność względna są 
większe odpowiednio od 0,1 m/s i 5%.  Dodatkowo, zgodnie z definicją zawartą  
w normach PN-EN 342:2018 oraz PN-EN 14058:2018-2, środowisko chłodne jest 
definiowane dla zakresu temperatury powietrza od 10°C do 5°C, natomiast 
środowisko zimne ≤ 5°C. 

Zalecenia dotyczące stosowania odzieży ciepłochronnej 

Pracownicy i pracodawcy powinni: 
• stosować odpowiednio dobraną do warunków pracy odzież ochronną, 
• osłaniać głowę/twarz (tam, gdzie jest to wskazane) – termiczna ochrona twarzy 
opóźnia chłodzenie palców i poprawia komfort termiczny podczas ekspozycji na 
zimne powietrze, 
• zmieniać wilgotną odzież ochronną podczas pracy w zimnym mikroklimacie, 
• wybierać wyłącznie odzież certyfikowaną. 


