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Działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o Związkach Zawodowych oraz w związku
z występującymi wysokimi temperaturami powietrza, powodującymi wysokie temperatury w pomieszczeniach
pracy, zwłaszcza temperatury przekraczające 30 st. C, szczególnie w tych pomieszczeniach gdzie brak jest

klimatyzacji, zwracam się do Państwa Komendantów z prośbą o rozwaźenie możliwości skracania czasu pracy

pod|egłym Państwu pracownikom.

w powvższei sprawie zastepca komendanta Głównego policii, pan nadinsp. Jan Lach podczas

dzisieiszei wideokonferencii przvpomniał państwu komendantom o możliwości skracania czasu pracv
podległvm funkcionariuszom i pracownikom policii. co spotkało sie z pozwvwna aprobata ze stronv
zwiazków zawodowvch (pismo Nr Gw-787/18).

Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca
powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj, metod pracy oraz wysiłku

fizycznego włożonego do jej wykonania (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp),

Jeżeli pracodawca w związku ze swoimi możliwościami technicznymi i finansowymi nie zapewnia
klimatyzacji lub odpowiedniej wentylacji pomieszczeń pracy, w celu wywiązania się z obowiązków pracodawcy

w zakresie bhp, regulacje prawa pracy dopuszczają możliwość skrócenia obowiązującego czasu pracy

Warszawa,dnia O ł, Og. |or$u.

Komendant Stołeczny Policji

Komendanci Wojewódzcy Policji

komendant Bswp

komendant cBśp

Komendant - Rektor
Wyższej Szkoły Policjiw Szczytnie

komendant
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Komendanci Szkół Policji



w przypadku wystąpienia w miejscu pracy warunków szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, a zwlaszcza

zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników, a takimi są temperatury w pomieszczeniach pracy

przekraczające 30 st. C, gdzie brakuje klimatyzacji.

Niewątpliwie, praca w upalne dni jest nie tylko uciążliwa, ale również zagraża zdrowiu, wpływa

niekorzystnie na stan psychofizyczny pracownika, jak również stanowi poważne obciążenie organizmu

człowieka, negatywnie wpływając na jego wydajność,

W związku z powyższym, NSZZ Pracowników Policji apeluje do pracodawców, by skorzystali Państwo

z możliwości, jakie dają przepisy prawa pracy w zakresie skracania czasu pracy, by zapewnić pracownikom

bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Skrócenie czasu pracy może polegać na obniżeniu 8-godzinnej normy dobowej i przeciętnej

4O-godzinnej normy Ęgodniowej. Przepisy prawa pracy dopuszczajątakże ustanowienie przerw, które wlicza

się do czasu pracy. Pracownik w sytuacji świadczenia pracy skróconej, zachowuje prawo do pełnego

wynagrodzenia. Skrócony czas pracy wprowadzić można na caty okres, w którym występują czynniki szkodliwe

dla zdrowia.

Ponadto, pragnę przypomnieć również Państwu Komendantom o obowiązku wynikającego po stronie
pracodawcy zapewnienia w upalne dni pracownikom pracujących w biurze, jak i na zewnątrz napojów

chłodzącychzgodnie zart.Zj2 iart..237§7ustawvKodeksuPracv.§30i§772rozporzadzeniaMinistrąPracv
i Politvki Socialnei, § 4 ust.7 pkt.3, pkt.S, § 6 rozparzadzenia Radv Ministrów.
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