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Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego
przedstawiają w załączeniu propozycje zmian do Kodeksu pracy dotyczące wykonywania
czynności w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Przedstawione rozwiązania zachowuj wymogi
dyrektywy unijnej i jednoczenie nie są tak niekorzystne w skutkach dla pracodawców, jak
przepisy uchwalone ustaw z dnia 21 listopada2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, które
zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2009 r.
W dniu 14 stycznia 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”,
na którym przedstawiciele PKPP Lewiatan przedstawili projektowane zmiany. Zakładają one
wprowadzenie do Kodeksu pracy ogólnych zapisów przeciwpoŜarowych, wskazanych zarówno
w Dyrektywie Rady 89/391/EWG, jak i w krajowych rozporządzeniach, bez odwoływania się do
konieczności stosowania zapisów zawartych w ustawie o ochronie przeciwpoŜarowej. Tym
samym spełniają one wymagania Komisji Europejskiej, przy jednoczesnym uniknięciu nowych
obciąŜeń dla pracodawców. Dzięki naszym propozycjom przedsiębiorcy nie będą musieli
poddawać pracowników Ŝadnym kosztownym szkoleniom przeciwpoŜarowym, ani zatrudniać
osób ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Nasz projekt został
pozytywnie odebrany przez Komisję.
Liczymy, Ŝe dzięki Panu Marszałkowi stanie się on podstawą do szybkiej nowelizacji niedawno
uchwalonych przepisów.
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Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego
przedstawiają w załączeniu propozycje zmian do Kodeksu pracy dotyczące wykonywania
czynności w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Przedstawione rozwiązania zachowuj wymogi
dyrektywy unijnej i jednoczenie nie są tak niekorzystne w skutkach dla pracodawców, jak
przepisy uchwalone ustaw z dnia 21 listopada2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, które
zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2009 r.
W dniu 14 stycznia 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”,
na którym przedstawiciele PKPP Lewiatan przedstawili projektowane zmiany. Zakładają one
wprowadzenie do Kodeksu pracy ogólnych zapisów przeciwpoŜarowych, wskazanych zarówno
w Dyrektywie Rady 89/391/EWG, jak i w krajowych rozporządzeniach, bez odwoływania się do
konieczności stosowania zapisów zawartych w ustawie o ochronie przeciwpoŜarowej. Tym
samym spełniają one wymagania Komisji Europejskiej, przy jednoczesnym uniknięciu nowych
obciąŜeń dla pracodawców. Dzięki naszym propozycjom przedsiębiorcy nie będą musieli
poddawać pracowników Ŝadnym kosztownym szkoleniom przeciwpoŜarowym, ani zatrudniać
osób ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Nasz projekt został
pozytywnie odebrany przez Komisję.
Liczymy, Ŝe dzięki Panu Przewodniczącemu stanie się on podstawą do szybkiej nowelizacji
niedawno uchwalonych przepisów.
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Proponowane przez Polską Konfederację Pracowników Prywatnych „Lewiatan” i
Związek Rzemiosła Polskiego zmiany do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Dz. U. nr 223 poz. 1460)

1

Art. 207 , § 1 , pkt 3b otrzymuje brzmienie:
„b) wykonywania czynności w zakresie zwalczania poŜarów i ewakuacji pracowników.”
1

Art. 209 § 1, pkt 2, lit. b otrzymuje brzmienie:
„ wykonywania czynności w zakresie zwalczania poŜarów i ewakuacji pracowników .”
1

Art 209 § 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„zapewnić łączność ze słuŜbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w
zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego
oraz zwalczania poŜaru i ewakuacji pracowników.”
1

Do Art. 209 § 1, dodaje się §4 w brzmieniu:
3

„Pracodawcy, którzy posiadają odpowiednie szkolenie bhp, o który mowa w art. 237 §
1
2 mogą wykonywać czynności określone w § 1 pkt 2 lit. a) i b) osobiście.”
5

5

1

Dotychczasowe brzmienie Art. 237 oznacza się §1 po Art. 237 §1 dodaje się §2 w
brzmieniu:
„Programy szkolenia szczegółowego bhp dla pracownika albo pracodawcy który ma

wykonywać czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwalczania poŜarów
i ewakuacji pracowników powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagroŜeń
w zakładzie pracy.”
Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany dostosowano do sformułowań funkcjonalnych wynikających z
dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989r w sprawie wprowadzenia środków w
celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Ponadto zapisy te spowodują, Ŝe obowiązki pracodawcy w zakresie zwalczania
poŜarów będą adekwatne do postanowień ww. dyrektywy, a nie przepisów z zakresu
ochrony przeciwpoŜarowej obowiązujących w Polsce.
1
Proponowany zapis Art. 209 § zapewnia wypełnienie obowiązku wynikającego z ww.
dyrektywy w małych zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników, gdzie
powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków jest utrudnione i nieracjonalne,
a proponowany zapis jest powtórzeniem podobnych uregulowań dotyczących słuŜby
bhp obowiązujących w Polsce.
5
Proponowany zapis Art. 237 § 2 zapewni aby programy szkolenia szczegółowego
dla pracowników uwzględniały rodzaj i poziom występujących zagroŜeń w zakładzie
pracy w przedmiotowej sprawie.
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