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Uwaga. Ważny komunikat Urzędu Gminy Kościerzyna!

Zmiana czasu pracy

W związku z wysoką temperaturą przekraczającą 30°C Urząd Gminy Kościerzyna w dniu
1 sierpnia 2018 r. (środa) pracuje do godziny 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Źródło: UG Kościerzyna. 

Wójt sobie chyba bardzo głęboko wziął do serca apel Głównego Inspektora Pracy, który
zamieszczam poniżej i zachęcam do lektury. 

W związku z upałami Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, z uwagi na nadzwyczajną falę upałów,
zaapelował we wtorek do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w
szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.



Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych
napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej
przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej
potrzeby zatrudnionych. Przy tzw. pracach brudzących wykonywanych na otwartej
przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do
celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

W czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek organizowania pracy w sposób
zmniejszający jej uciążliwość. Dotyczy to także pracy wykonywanej w trakcie upałów.

Istniejące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach
odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz
niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, ale - co do zasady - nie określają
maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w
pomieszczeniach. Przepisy mówią jedynie o temperaturze minimalnej - ta nie może być
niższa niż 14 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach biurowych i takich, w których
wykonywana jest lekka praca fizyczna, 18 stopni Celsjusza.

Choć w odniesieniu do większości pracowników maksymalna temperatura, w jakiej może
być wykonywana praca w pomieszczeniach, nie została określona, to takie uregulowanie
wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych. Pracownicy z tej grupy nie mogą
pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a
wilgotność względna powietrza - 65 proc.

Zmniejszenie związanych z upałami uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest możliwe
m.in. dzięki wentylacji i klimatyzacji. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z
obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach
zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni
Celsjusza. W razie, gdy w pomieszczeniu temperatura wynosi co najmniej 29 stopni,
pracodawca musi zapewnić napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy stanowisko
pracy jest wyposażone w klimatyzację czy też nie.

W odniesieniu do osób pracujących na otwartej powierzchni obowiązek zapewnienia
napojów przez pracodawcę ma miejsce gdy temperatura przekracza 25 stopni. W tym
przypadku napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy. Niezależnie od tego,
czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej powierzchni, napoje powinny
być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Co ważne, nierespektowanie
przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30
tys. złotych.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe
przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to wyłącznie
od dobrej woli pracodawcy. Co istotne, nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia
pracownika. 
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Urzędnik też chciałby skorzystać z ładnej pogody i dzięki Wójtowi Piechowskiemu ma taką
możliwosć. Dodam, że jest to płatne tak samo jak praca.
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