
4. vtl i."t * }: ł]: . -' ł. s
? /'-,l -) :-, /,|

,o, .. .)..('/,....Ł- Ł /')
. a, ,. . .,.J...l)|.,. ,...l.:L.ł..,....

Sosnowiec dnia 07.09.20 1 8r.nEGlOłALłA sEXcJA PRżEMYstU MoToRYZACYJNEGo
REG]ONU śt4sKo. DĄBRoWsKlEGo

*szz.ffffiź
Floriitlril 7, 40-2{]6 Kiltowice

tc]. 32 353-B4,25 P r ezy dium Zar ządu Re gionu

Śląsko Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚC

Regionalna sekcja przemysłu Motoryzacyjnego Nszz solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego,
zwraca się z wnioskiem podjęcie działań w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
socjalnej z dnia26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny praoy w
zakresie dotyczącym uregulowania kwestii maksymalnej temperatury dopuszczalnej w
pomieszczeniach pracy.

postępujące zmiany klimatu, których efekty w postaci wysokich, wręcz tropikalnych
temperatur powodują, iż warunki wjakich pracownicy zmuszeni są wykonywać pracę często stwarzają
realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Nadmierna uciąztiwość z tego q/tułJ jest szczególnie
odczuwana przez osoby wykonujące pracę w zamkniętych halach produkcyjnych, gdzie temperatura
powietrza często przekracza 35oc. konsekwencją pracy w wysokich temperaturach jest nie tylko
sPadek efekt}rvnoŚci pracowników, ale także zwiększenie niebezpieczeństw a dla życia i zdrowia
związanego z przegrzaniem organizmu, które jest przyczyną licznych omdleń a w skrajnych
wypadkach prowadzi do udaru mózgu.

obowiązujące przepisy prawa pracy, w szczególności §30 rozporządzenia Ministra pracy
i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHp, określają że w pomieszczeniach, w których
jest wykonyrvana ptaca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju
wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku flzycznego włożonego do jej wykonania.

ZaDewniona Przez Pracodawcę. W-]pQ!oię§zgzęĄiąqh_p!ą9]l. Pracownik w przypadku, kiedy temperatura
sPada Poniźej 14oC posiada uprawnienie do odmowy świadczenia pracy bez ponoszenia jakichkolwiek
negaryrłnych konsekwencji, w tym zachowuje prawo do pełnego w;łragrodzenia.

przepisy prawa pracy nie zawierają jednak, podobnych rozwiązań w zakresie dopuszczalnej
maksymalnej temp€ratury. ustawodawca ograniczył się Ęlko do określenia obowiązków ciążących na
pracodawcy w postaci m.in. zapewnienia pracownikom napojów, gdy temperatura przekracza ż8oC
(rozporząd,zenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktyczrrych posiłków i
napojów). wprawdzie organy zajmujące się ochroną warunków pracy, często kierują pod adresem
pracodawców zalecenia dotyczące m.in. zapewnienia pracowniom dodatkowych pfzerw czy
możliwości zwolnienia z obowiązku pracy, jednakże ze względu iż zalecęnia te nie mają mocy
prawnej, nie wiąą pracodaw ców. zaś brak zastosowania się do Ęch zaleceń nie wyrvołuje
odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawców. wyjątek stanowią przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków
ich zatrudnienia przy niektórych z Ęch prac, które w załącmiku nr 1 zabraniają wykonywania pracy
młodocianym, kiedy w pomieszczeniach pracy temperatura przekracza 30"c, a wilgotność względna
powietrza przekracza 65%o. obowięek zwolnienia z obowiązku pracy dotyczy także kobiet w ciąĘ i
w okresie karmienia.



Co prawda kodeks pracy w ań, 210§1 stanowi, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają

przepisom bezpieczeństwa i higi";;;;;y i',t*u,"ują bezpośrednie zagrożen\e dla zdrowia lub^życia

pracownika albo gay *yXony*unu'p,*, "*g" 
praca grozitakim niebezpieczeństwem innym osobom,

pracownik ma prawo po*st,zy^aó się od wykonl,wania pracy, zawiadamiając o t}łn niezwłocznie

przełożonego. W praktyce 3"anut, ," *"ględu n, nieostrość zakesu pojęciowego niebezpiecznych

warunków pracy, pracodawc, ""u,i" "ie.i",oektują 
powyż.sz|ch uprawnień pracowników zmuszaiąc

ich do wykonywania pracy w waru nkach zagrażających życiu i zdrowiu,

W imieniu NSZZ Solidamość Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, proponujemy" zmianę

prąrvołanych przepisów prawa pracy poprzez określenie uprawnień pracowników w przypadku kiedy

i".p.ru,u.u po*ietiza w pomieszczeniu pracy przekr acza28oC polegających np, na:

1. skróceniu dobowego wymiaru czasu pracy pracownika o l godzinę;

i. uał"t"nlu pru"ow-nikowi obowiązkowych l0_cio minutowych przerw w pracy

pr4 slugujących od drugiej godziny pracy:

3. przyznaniu pru"o*nit<'oi-, i,io,p"n,uty frnansowej za pracę w uciążliwych warunkach w

wysokości i 5% wynagrodzenia zasadniczego;

4. umożliwieniu p.u.o*niio'i-, p*:s"iu nu *Jr"sni".;.zą emeryłurę z t}tułu uciążliwych

warunków pracy;

Wpływ pracy w wysokich temperaturach na życie i zdrowie pracowników, sprawia iż

koniecznym jest podjęcie prac r"*i,'"r.irrr"n mających na celu zmianę rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia ż6 września |997 r, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i

higieny pracy w zakresie d"ty",;;y; uregulowania kwestii maksymalnej temperatury dopuszczalnej

w pomieszczeniach pracy i uprawnień pracowników z tego tfułu, Wobec powyższego, zwracamy się

z postulatem o podjęcie stosownych zabiegów w tym celu,
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