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W nawiązaniu do otrzymanego przY piśmie PS-2L|09 z dnia 11 lutego 2009r.

(wpłynęto do ZRP W dniu 09.03.2009r.) projektu poselskiego zmiany ustawy - Kodeks

pracy' Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje w załączeniu swoje stanowisko zawafte w
p!śmie No.2/B/I2l09 z dnia 26 lutego 2009r., ustosunkowując się do innych projektÓw

pose|skich proponujących rozwiązania ana|ogiczne z WW. projektem

Z powazaniem
Dyrektor Generalny
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Jerzg Bartnik
Warszanna, 26 lutego 2009i.
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Pąn l.ech Czapla
Zastępcą, Szefą
Ką,ncelą,rii Sejmu RP
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Zuliq.zek Rzemioś,o Polskiego przeka.a.je suoją opinię d"o t7zech

posels kich projektÓul ustawg ; zmianie ustanuy 
. 
Kod""k, j,o"g,

otrzymanych prza pismach znak; PS-J B/ 09, PS-20/ 09 i ps-23/ 09 z dnia
\11 lutego 2OO9r t 
a.

Projektg dotguq zmiang u) ąrt. 2091 s 1 pkt. 2 lit. b) proponijąc
jednakou)e rozuliązanie polegajqce na ulykreśleniu u) tam przepisie zwrohl:
,zgodl.tie z przepisami o oehronie przecitapozarowej".

Wyra^z,ajqc za.d.owolenie z szybkiej reakcji na gł,os przed'siębiorcou) w
przedmiotowej spranllie, pozytgulnie odnosząc sźę do proponoulanycLl
regulacji, przedstauliama _ sggnalizowang już wcześni"j _ problem.

Chod"zi o sporą grLLpę .f,,^, ktore zatrudniają jedynie pracounikÓul
młodocianych, a tuięc takich, ktorzg nie mogq bać praco:xnikami
uaznaczonami do ,,tllykonauania działan ul ząkresie zwalu,ania pozarÓul
i eula"lq)acji pracounikÓu.l', (m.in, z racji skrÓconego Czasu przebyu,lania' ul
zakładzie 

:;:":: proponujema d"od.anie s 4 d'o art. 2091, U brzmieniŁ: 
:

,,$ 4 Prącodatacy, ktorzg posiadajq, odpouliednie szkolenie bł,p, o ktÓrym
moLua ul ąrt. 2373 s 21 mogą osobiście u.łykorlauq'ć czynności określone w
S 1 pkt. 2 lit. a) i b).".

haią^zek Rzemiosta Polskiego uprzejmie inforrnuje, ze takq propozycję
zgłosiliśmg roulniez do projekttl rządowego zmiany usta.wy _ Kod"eks pra.Ca
z dnia 15 styunia br. przeka^z,ąnego do Sejmouej Komfsji lflo dzugczajnej
,, Przyj a-zne Panstu)o " .

Na naszą propozUcję otrzymaliśmg obecnie odpouliedz Ministra Pracy
i Polityki Społ'eczrtej pismem z dnia 20 lutego br., znak:
DPR-IV-4 1 02- 1 32-WL/ 0 9, ktÓreg o fragment cgtujema :



I, l

,,Zgod.nie z postanou,tieniami praua Unii Europejskiej wgkonywanie
ugnności z zakresu udzielartia pierwszej pomoca ora^Z, zwalczania
pozarÓul . i etuakuacji pracownikotll moze ba" pouierzor7e tglko
pra"cotlr kollli zątrudnionemu u pracodaLDca, Nie moze bać zatem
uwzględnjona propozacją d.od.ania" LD art. 2Og1 przepisu umozliuliającego
ulgkortywąnie u,ynności z zakresu udzielania pienaszej pomoca oraz
zwaleąnia poząrou i eulakuacji pracoulnikÓw _ przez pracodaucę; przepis
taki bgtbg rtiezgodnA ? pratu.em Unii Europejskiej.

Zarouno prau)o UE jak i przepisy Kodeksu praca nie określają uymagari
dotgczącgch ulieku pracounikotls uaznaczonycLt do wgkonywania
omaulianych Czanności, a talźe ruie uzależniają uaznaczania prąCoulnikÓul
od u,asu praca u) zakładzie praca fu)akoruywąnie tych czanności potllinno
bać ząpewnione u) czasie godzin pracg w za"kładzie pracy).,,.

Potemizttjqc z I/)lD. stanouiskiem, huiązek Rzemiosła Polskiego
warą-z,a pogląd, iż intencją ogÓ|ną praua europejskiego (konkretnie
dyrektyutg Rady 89/ 391/ EWG z dnia 12 czer-u)ca I 989r. u) spranuie
wprou)a.dzeruia środkotu 7D celu popraua bezpieu,eftstula" i zdrouia,
pracowruikÓlll u) miejscll pracy) u) przedmiotouej spraruie jest

zabezpieę,ertie dział,alności zakł,adu pra,Ca, a ta"kże ząpeunienie
bezpieczeftstua i zdroulia pra"co7ilnikÓt'u poprzez zorgąnizoulanie przez
pracodawcę okreśIonych przedsięllszięć zwiq.4anych" z ud,zieląniern
pierulszej pomoca ora'z ztaalcząniem pozarou i eulakuacją pra.covilnikÓw.
To, ze prau)o europejskie rtie przewiduje takich rozuliązaft kadrowych jakie

mąją miejsce u) mikroprzedsiębiorstulach (1todkreślanng, że chodzź a
sgfilację, 7dU w zą,ktadzie prq.cg zatnldnźeni sq jedgnłe prącownźcg
mtodociąnź u, celu nąuki zaulodu) rtie oznau,a" na"szam zdaniem
bralg.t podstaul do ulazględnienia pouazszyctt przapadkÓtu LU praulie
polskim.

Reasumujqq Ztuiązek Rzemiosłą Polskiego podtrzgmuje swÓj
ulniosek o u.zupełnienie art. 2091 Kodeksu praca o s 4 ID u)tu. brzmiąniu,, .
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