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Korona wirusem zarazic sie mozna 

zarowno podczas pracy wewnatrz 

pomieszcen jak i na zewnatrz.Prace na 

placach budowy nalezy zatem organizo-

wac zgodnie z tymi samymi wytycznymi, 

ktore obowiazuja na wszystkich 

miejscach pracy. 

Przepisy  BHP wymagaja od pracodawcy 

ciaglej kontroli ryzyka narazenia 

pracownikow na czynniki, ktore mogly-

by zagrozic ich bezpieczenstwu lub 

zdrowiu. Jesli z praca powiazane jest 

takie ryzyko, pracodawca jest zobowia-

zany do wdrozenia srodkow, ktore w jak 

najskuteczniejszy sposob przeciwdziala-

ja zidentyfikowanym zagrozeniom.  

Przepisy BHP wymagaja takze od praco-

dawcy dbania, aby prace byly planowa-

ne i organizowane w sposob umozli-

wiajacy ich bezpieczne wykonanie. Do-

tyczy to rowniez sytuacji z korona wiru-

sem. W oparciu o wydane przez Urzad 

ds. Ochrony Zdrowia ogolne wytyczne 

dotyczace zapobiegania rozprzestrzeni-

aniu sie korona wirusa, Inspekcja Pracy 

zaleca aby pracodawcy w porozumieniu 

z wyznaczonym przez inwestora koordy-

natorem do spraw BHP zadbali o naste-

pujace kwestie: 

Prace na danym placu budowy 

nalezy zorganizowac tak, aby 

pracownicy podczas pracy mo-

gli zachowywac miedzy soba 

odpowiednio duze odstepy, 

We wszystkich odpowiednich 

miejscach nalezy zapewnic 

pracownikom dostep do 

umywalek lub do zelu odka-

zajacego do dloni 

Nalezy ograniczyc kontakty miedzy 

pracownikami. Moze to oz-

naczac np. przesuniecie plano-

wanych godzin zebran, przerw 

i zakonczenia prac tak aby 

maksymalnie ograniczyc kon-

takt pomiedzy pracownikami 

podczas przebierania sie lub 

spozywania posilku 

Nalezy zwiekszyc czestotliwosc 

regularnego czyszczenia i odka-

zania stolowek, toalet itd.  

Na placach budowy, na ktorych prace 

realizuje wiecej niz jedna firma, koordy-

nator BHP musi dbac o koordynacje 

srodkow, ktore dany pracodawca jest 

zobowiazany wdrazac. Moze to do-

tyczyc na przyklad stosowania 

wspolnych pomieszcen i urzadzen sani-

tarnych jak rowniez koordynacji robot i 

ruchu pieszego na budowie, tak aby 

zapewnic odpwiednie odleglosci miedzy 

pracownikami.  

Zapobiegaj zarazeniu korona wirusem  
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Negocjacje od grudnia 2019 i po nich przeprowadzone 

glosowanie gdzie 57,6% oddalo glos, a 79,8% tak, na nowe 

uklady zbiorowe 2020  zostaly zakonczone. Znacza one dla 600 

tys. pracownikow na prywatnym rynku pracy ze od 1.marca 

2020 mamy nowe przywileje i obowiazki. 

Tutaj nie mamy mozliwosci opisac wszystkich nowych 

przywilejow bo jak wiecie, rynek pracy jest podzielony na 

zawody i branze, a co za tym idzie specyficzne dla nich uklady 

zbiorowe, ktorych jest duzo. Ale mozemy przedstawic ogolne 

przywileje, ktore dotykaja prawie wszystkie branzowe.  

Nalezy wspomniec, ze wszystkie przywileje musza zostac 

wyregulowane od 1.3.20 w najblizszych pensjach. O dokladne 

przywileje dla twojej branzy zapytaj twoj oddzial zwiazku, a w 

najblizszym czasie zostana wyprodukowane uklady, ktore 

bedzie mozna otrzymac w oddzialach zwiazkowych. 

Najwazniejsze ogolne przywileje, ktore moga takze dotyczyc 

ciebie/ sprawdz dokladnie twoja branze: 

Podwyzki najnizszych pensji: co roku 1.marca o 2,50 kr. na 

godzine, razem 7,50 kr. 

Podwyzki listy cen za prace w akordzie: co roku 1.marca 

2,1 %, razem 6,3% 

Podwyzki za tkzw. SH lub Fritvalgskonto: co roku 1.marca 

1% razem 3% co znaczy dla niektorych ze dojada one 

do poziomu 12,9% 

Dodatek emerytalny takze dla uczniow, rozne procenty 

Podwyzki chorobowego z powodu choroby dziecka, 2 

dzien choroby dziecka takze platny 

Podwyzki w dodatkach za: nadgodziny,dyzury, prace w 

zmiennych godzinach, za brudna prace, narzedzia i 

inne 

Pracownicy z 4 miesiecznym zatrudnieniem, nie mozna ich 

zwolnic w pierwszych 8 tygodniach normalnej 

choroby  

Dodatkowe 3 tygodnie urlopu rodzicielskiego 

Prawo do umowionego douczania zawodowego z pelna 

pensja 

Prawo do douczania zawodowego przy zwolnieniu, az do 5 

tygodni  

Polepszenie przywilejow i mozliowsci dzialan dla przed-

stawicieli zwiazkow pracownikow tkzw. TR oraz dla 

reprezentantow bhp pracownikow tkzw. AMR 

Nowe mozliowsci dzialan pomiedzy organizacjami zwiaz-

kowymi i pracodawcow przeciwko dampingowi 

socjalnemu 

PROSZE PAMIETAC O PRAWIE DO CONAJMNIEJ 1 RAZ W 

ROKU LOKALNEGO NEGOCJOWANIA SWOJEJ PENSJI. 

NAJLEPIEJ POPRZEZ SWOJEGO REPREZENTANTA 

ZWIAZKOWEGO TKZW. TR 

Nowe uklady zbiorowe OK 2020 

W niektorych przypadkach zakazenie korona wirusem, 

mozna rozpoznac jako uraz pracy lub wypadek przy pra-

cy albo chorobe zawodowa. We wszystkich przypadkach 

bedzie to wymagalo indywidualnego oszacowania czy 

choroba kwalifikuje sie jako wypadek lub szkoda. Jesli 

pracodawca ma pracownika zarazonego korona wirusem 

musi on przy zameldowaniu do swojej ubezpieczalni 

podkreslic: ze diagnoza korona zostala postawiona, ze 

pracownik zostal zarazony w zwiazku z wykonywaniem 

pracy, ze pracownik jest/byl zameldowany chory wiecej 

niz 5 tygodni. Lekarz przy zameldowaniu do AES musi 

podac ze: chory zostal zarazony podczas pracy np. ze 

pracowal /personel medyczny/ z osobami zarazonymi na 

korone. AES to instytucja panstwowa prowadzca sprawy 

wypadkow, chorob w pracy.   

Korona wirus - odszkodowanie 


