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DLA BIZNESU

Kontrola pracy zdalnej i BHP przez
pracodawcę

W dniu 19 maja 2021 r. został opublikowany
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który
wprowadza do Kodeksu pracy przepisy
regulujące pracę zdalną (zamiast telepracy), co
umożliwi kontynuowanie wykonywania przez
pracowników pracy zdalnej, także po upływie 3
miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii
COVID-19. Projekt ten jest jeszcze w fazie
konsultacji publicznych i opiniowania, co
oznacza, że treść zawartych w projekcie
przepisów może ulec zmianie. Tym niemniej
warto zapoznać się z tym, jak ma być
uregulowana w Kodeksie pracy kontrola
pracownika w miejscu pracy zdalnej, a także
zasady BHP pracy zdalnej.

W projektowanych przepisach została przyjęta
podobna regulacja, jaka obecnie obowiązuje w
przypadku telepracy, zapewniająca pracodawcy
prawo kontrolowania pracownika wykonującego
pracę zdalną w miejscu jej wykonywania. W
odróżnieniu jednak od telepracy, szczegółowa
regulacja dotycząca takiej kontroli, jak również
kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy będzie określona w porozumieniu
zawartym ze związkami zawodowymi lub
wydanym regulaminie (a w przypadku braku
zawartego porozumienia lub wydania
regulaminu, w wydanym poleceniu lub
porozumieniu zawartym z pracownikiem). W
przypadku kontroli pracodawca podobnie jak

przy stosowaniu telepracy będzie zobowiązany
dostosować sposób jej przeprowadzania do
miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej.
Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie
mogło także naruszać prywatności pracownika
wykonującego pracę zdalną i innych osób ani
utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych,
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem

UWAGA! W związku z wykonywaniem pracy
zdalnej (np. w miejscu zamieszkania
pracownika) pracodawca nie ma wpływu na
wiele czynników środowiska pracy ze względu
np. na brak możliwości nadzoru, brak wpływu na
warunki lokalowe lub prawo pracownika do
ochrony prywatności w miejscu zamieszkania.
Dlatego też pracodawca zostanie zwolniony z
kilku obowiązków w zakresie BHP:

● obowiązku określonego w art. 212 pkt 1 i
4 Kodeksu pracy: dotyczącego
organizowania stanowiska pracy, dbania
o stan pomieszczeń, wyposażenia,
środków ochrony zbiorowej i ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

● obowiązków określonych w rozdziale III
działu X Kodeksu pracy: dotyczącego
obiektów budowlanych i pomieszczeń
pracy,

● obowiązku określonego w art. 233
Kodeksu pracy: dotyczącego zapewnienia
odpowiednich urządzeń sanitarnych i
środków higieny osobistej.

Co więcej obowiązek właściwej organizacji
stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem
wymagań ergonomii, będzie według nowych
przepisów spoczywał na pracowniku.
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WAŻNE! Obowiązek pracodawcy w zakresie
BHP zasadniczo będzie sprowadzał się więc do
przygotowania pracownika do tego, jak powinno
wyglądać optymalne (zdrowe i bezpieczne)
stanowisko pracy. Utrzymany natomiast zostanie
obowiązek sporządzania oceny ryzyka
zawodowego.

Oznacza to, że pracodawca, sam lub z pomocą
ekspertów, musi zidentyfikować zagrożenia dla
zdrowia i życia pracowników, uwzględniając
m.in. czynniki mechaniczne, fizyczne,
chemiczne, biologiczne, występujące lub mogące
wystąpić w związku z wykonywaniem pracy
zdalnej. Pewnym ułatwieniem może być tutaj
sporządzenie uniwersalnej oceny ryzyka
zawodowego dla poszczególnych grup
stanowisk.

Przypominamy! Ocena ryzyka zawodowego
powinna być udokumentowana. Może być
wykonana dowolną metodą a wytyczne w tym
zakresie zostały opisane m.in. na stronach
internetowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Pracodawca musi poinformować pracowników o
ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony
przed zagrożeniami, jak również o sposobach
ochrony przed wypadkami przy pracy i
chorobami zawodowymi. Podstawowe
zagrożenia związane z pracą zdalną (zwłaszcza
na stanowiskach administracyjno-biurowych)
mogą być związane z pracą w wymuszonej
pozycji ciała, co wiąże się m.in. z zaburzeniami
układu mięśniowego i szkieletowego.

UWAGA! Nowe przepisy uwzględniają także
fakt, że nie każdy rodzaj pracy może być
wykonywany w formie pracy zdalnej. W miejscu
zamieszkania pracownika lub w innym miejscu
wskazanym przez pracownika nie będzie
możliwe powierzenie pracownikowi
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych:

● w wyniku których następuje
przekroczenie dopuszczalnych norm
czynników fizycznych określonych dla
pomieszczeń mieszkalnych,

● z zastosowaniem substancji szkodliwej
dla zdrowia lub mieszaniny szkodliwej
dla zdrowia lub procesów
technologicznych, których produktem
może być taka substancja lub mieszanina,

● związanych ze stosowaniem lub
wydzielaniem się substancji trujących,
zakaźnych, promieniotwórczych,
drażniących lub uczulających oraz innych
substancji o nieprzyjemnym zapachu, a
także przy pracach pylących lub
powodujących intensywne brudzenie.

Tam, gdzie przepisy prawa pracy nakładają na
pracodawcę szczególne obowiązki dotyczące np.
instalacji wentylacyjnej, szczególnego reżimu
sanitarnego, wykonywanie pracy w formie pracy
zdalnej nie będzie możliwe.

Wypadki przy pracy zdalnej

Na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów prawa pracy, gdy dojdzie do wypadku
przy pracy, zespół powypadkowy, powołany
przez pracodawcę, ma obowiązek ustalić jego
okoliczności i przyczyny, sporządzić protokół z
takiego zdarzenia i przechowywać go przez 10
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lat oraz podjąć środki zapobiegające podobnym
wypadkom w przyszłości. Ponadto pracodawca
ma obowiązek niezwłocznie zgłosić
okręgowemu inspektorowi pracy i prokuratorowi
każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub
ciężkim oraz wypadek zbiorowy. Musi też
prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Projekt ustawy głosi, że przepisy dotyczące
wypadku przy pracy będą stosowane
odpowiednio także do pracy zdalnej. Taki zapis
oznacza, że pracodawca będzie musiał
uwzględnić fakt, że praca zdalna będzie
wykonywana poza siedzibą pracodawcy, często
w miejscu zamieszkania pracownika, a więc
poza miejscem, nad którym sprawuje on
władztwo. W projektowanych przepisach
proponuje się, aby zgłoszenie wypadku było
równoznaczne z wyrażeniem zgody na
dokonanie oględzin miejsca wypadku, z
zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia z
pracownikiem terminu dokonania tych
oględzin. Brak takiej zgody ograniczałby
możliwość ustalenia przyczyn i okoliczności
wypadku przy pracy. W przypadku gdy zespół
powypadkowy uzna, że okoliczności i przyczyny
wypadku nie budzą jego wątpliwości będzie
mógł odstąpić od dokonywania oględzin miejsca
wypadku przy pracy zdalnej. W takim przypadku
zespół będzie zobowiązany do ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
zdalnej w oparciu o posiadane informacje
(zawarte w zgłoszeniu) oraz własną wiedzę i
doświadczenie zawodowe oraz pozyskaną
dokumentację.

źródło: ksiegowosc.infor.pl
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