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Wprowadzenie

W dniu 7.4.2023 r. wchodzą w życie przepisy regulujące zasady pracy zdalnej w KP. Instytu-
cja tej formy świadczenia pracy pojawiła się w związku z potrzebami świadczenia pracy na odle-
głość w trakcie pandemii COVID-19. Uregulowano ją w czasowo obowiązujących przepisach ustawy
z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związ-
ku z licznymi postulatami środowisk pracodawców i pracowników zdecydowano o jej utrwaleniu
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Stanowi ona więc połączenie dotychczas
funkcjonujących trzech postaci zdalnego świadczenia pracy:

– uregulowanej w KP instytucji telepracy,
– powszechnie stosowanej w praktyce home office (home working), polegającej na okazjonalnym

wykonywaniu pracy z domu,
– wprowadzonej czasowo instytucji pracy zdalnej.
Tym samym uchylono w KP rozdział IIB dotyczący zatrudniania pracowników w formie telepracy,

zaś po nim dodano rozdział IIC. Praca zdalna, w którym porusza się m.in. kwestie BHP, tj. kontroli
stanowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa, oceny ryzyka zawodowego czy wypadku przy pracy.

Poza wieloma innymi zmianami do KP wprowadzono także możliwość dokonywania prewencyjnej
kontroli kwestii obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do
alkoholu. W kolejnym już wydaniu zbioru przepisów BHP znajdą więc Państwo ujednolicony zgodnie
ze zmianami z 7.4.2023 r. KP oraz inne przepisy regulujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w tym dotyczące m.in.:

– ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– medycyny pracy,
– przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich,
– badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pra-

cownika,
– zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, in-

stalacji i sieci,
– ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
– chorób zawodowych i sposobu ich dokumentowania,
– najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
– substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
– szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
– trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy

pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia,
– statystycznej karty wypadku przy pracy,
– warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie przepisy pogrupowano w XII działów tematycznych, ułatwiając odnalezienie szukanego

aktu.
Jeśli więc szukają Państwo kompletnego zbioru najważniejszych przepisów z zakresu bhp, niezbęd-

nych w pracy każdego specjalisty ds. BHP, to powyższa publikacja jest właśnie dla Was.

Anna Kopyść
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