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Jak zadbać o rozwój kompetencji miękkich wśród pracowników? 

 
Kompetencje miękkie znacząco wpływają na efektywną realizację zadań w pracy. 
Jedną z możliwości podniesienia tego typu umiejętności są szkolenia. 
 
Liczne badania dowodzą, że w kwestii kompetencji miękkich za 70% naszych 
umiejętności odpowiedzialne są doświadczenia własne, kolejne 20% nabywamy dzięki 
wskazówkom i poradom udzielanym przez osoby bardziej doświadczone, w tym 
współpracowników, za  10%  odpowiadają szkolenia. Planując rozwój pracowników 
należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe narzędzia.  
 
Najczęściej wykorzystywane to: 

1. Doświadczenia własne, czyli zmiana lub poszerzenie zakresu obowiązków, 
rotacja stanowiskowa, on the job training (trening w miejscu pracy), 
przypisanie pracownika do grupy projektowej, coaching. 

2. Wskazówki udzielane przez innych. To mentoring czy wskazówki rozwojowe. 
3. Szkolenia. Tutaj oferta jest bardzo szeroka. Oprócz tradycyjnych szkoleń, 

pracownikowi można zaproponować m.in. udział w konferencjach branżowych 
czy seminariach, studia wyższe lub podyplomowe. 

 
Przed ostatecznym wyborem konkretnego narzędzia rozwojowego, pracodawca 
powinien rozważyć kilka kwestii: w którym kierunku chce pracownika rozwijać, jak 
duża jest luka kompetencyjna, ile czasu może zainwestować w rozwój 
pracownika/zespołu, a także jakim dysponuje budżetem? Nie należy lekceważyć 
sytuacji, kiedy pracownik już ma wysokie kompetencje, ponieważ z braku możliwości 
rozwoju na swoim stanowisku, z pewnością będzie poszukiwał nowych wyzwań poza 
organizacją.  
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MŚ przygotowuje zmiany w ustawie o odpadach 
 
Coraz częściej dochodzi do groźnych dla środowiska sytuacji, gdy Polacy gromadzą 
niebezpieczne odpady bez ważnego zezwolenia, w miejscach przypadkowych, blisko 
zamieszkiwania ludności. W związku z tym, troje posłów zwróciło się ze stosownym 
zapytaniem do Ministerstwa Środowiska: czy przygotowuje ono zmiany  
w przepisach eliminujące takie niebezpieczne działania?  
 
Jak wynika z odpowiedzi wiceministra Sławomira Mazurka, w resorcie środowiska 
obecnie trwają już prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw. Planowane przepisy przewidują m.in. prowadzenie ewidencji odpadów 
jedynie za pośrednictwem elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO). 
 
Oznacza to, że kierowca przewożący odpady będzie zobowiązany do posiadania przy 
sobie potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów wygenerowanego przez 
ten system. Planowane jest również zrezygnowanie ze zbiorczej karty przekazania 
odpadów. 
 
Zmiany mają też na celu bieżącą – on line (a nie tylko okresową) weryfikację 
transportowanych odpadów z informacjami zawartymi w karcie przekazania odpadów 
utworzonej w ww. bazie. Ten instrument będzie można wykorzystać zarówno  
w trakcie kontroli konkretnego transportu odpadów jak i zdalnie przez właściwe 
organy. W przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi, przewidywane 
zmiany mają na celu uszczelnienie systemu odbioru i obrotu nimi.  
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Dlaczego outsourcing usług kadrowo-płacowych się opłaca? 
 
Outsourcing z roku na rok  staje się coraz bardziej popularny. Wiele firm korzysta  
w ten sposób z usług profesjonalistów. Powód tego jest prozaiczny – oszczędność 
czasu i pieniędzy. 
 
Usługi kadrowo-płacowe ze względu na trudności w zakresie poprawnego stosowania 
przepisów, a także złożoność  i częste zmiany w prawie pracy czy ubezpieczeń 
społecznych, niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom trudności, którzy zamiast 
skupiać się na prowadzeniu działalności, poświęcają mnóstwo czasu na poznanie 
regulacji prawnych. Dlatego nawet nie warto próbować robić tego samemu, 
ponieważ konsekwencje nieumiejętnie prowadzonych działań mogą być niekorzystne 
dla firmy, szczególnie pod względem finansowym. 
 
Doświadczony specjalista szybko i sprawnie uzupełni brakujące dokumenty, wykona 
niezbędne wyliczenia, będzie w stanie załatwić każdą niecierpiącą zwłoki sprawę 
związaną z kadrami i płacami. Ponadto, w każdej chwili będzie mógł udzielić 
praktycznych i szczegółowych wskazówek z tego zakresu.  
Dlaczego tego typu usługi warto zlecić profesjonaliście? 

 Zyskasz czas. Zamiast analizować ciągle zmieniające się przepisy, podpiszesz 
zyskowny kontrakt. Będziesz miał czas na rozwój przedsiębiorstwa. 

 Zaoszczędzisz pieniądze. Zredukujesz koszty związane z utrzymaniem 
dotychczasowych stanowisk pracy, zmniejszysz wydatki na oprogramowanie 
systemów kadrowo-płacowych czy na porady prawne. 

 Otrzymasz gwarancję, że wykonane usługi są zgodne z przepisami. 
 Będziesz miał dostęp do wiedzy i doświadczenia profesjonalistów. Unikniesz 

błędów, które mógłbyś popełnić z braku tych kompetencji. 
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Uprawnienia do kontroli przeciwpożarowej 
 
Kontrolowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracowników jest zadaniem 
specjalisty ds. bhp. Kto natomiast może przeprowadzać kontrole i jakie powinien 
posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej? 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017r. 736) osobami uprawnionymi do wykonywania ww. zadań są: 

 osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które posiadają 
tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub mają ukończone w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności 
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. 

 osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, które posiadają co 
najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i mają uprawnienia inspektora 
ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika 
pożarnictwa. 

 
Jak pokazuje praktyka, zazwyczaj zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w zakładach 
pracy należą do zadań inspektorów bhp, posiadających aktualne zaświadczenie  
o ukończeniu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 
wykonywania niektórych zawodów, która weszła w życie 30 listopada 2015 r. zakłada, 
że osoby, nie będące absolwentami ww. kierunków studiów tracą uprawnienia do 
wykonywania zadań z zakresu ochrony ppoż. Odnowienie uprawnień inspektorów 
ochrony przeciwpożarowej odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi, nie 
rzadziej niż raz na 5 lat. 
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Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy 
 
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zawsze są objęte 
ochroną wypadkową i nie wszystkie wypadki przy pracy z udziałem takich 
pracowników podlegają zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy.  
 
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych został zdefiniowany wypadek przy pracy 
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Według definicji, na tego 
typu wypadek składają się: 

 nagłość zdarzenia, 
 zewnętrzność przyczyny, 
 powstanie szkody na osobie w postaci urazu lub śmierci, 
 dojście do wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu, 
 wystąpienie zdarzenia wypadkowego podczas wykonywania pracy na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia. 

Aby w świetle prawa zdarzenie wypadkowe mogło być uznane za wypadek przy pracy 
osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, wszystkie te elementy 
muszą być spełnione łącznie. 
 
Art. 234 § 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego 
zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora  
o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym, 
który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany 
za wypadek przy pracy. 
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Obowiązki właścicieli stacji paliw 
 
Stacje paliw to podmioty korzystające ze środowiska i w związku z tym muszą 
spełnić szereg wymagań i obowiązków nałożonych na nie ze względu na specyfikę 
działania.  
 
Eksploatacja stacji paliw powoduje: emisję gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie 
odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne oraz wprowadzanie ścieków 
przemysłowych pochodzących na przykład z myjni do kanalizacji.  
W wyniku wymienionego oddziaływania zarządzający stacją paliw jest zobowiązany 
do podjęcia konkretnych działań. 
 
Na skutek wprowadzania gazów i pyłów do powietrza: 

 raz do roku musi przedłożyć do Marszałka województwa sprawozdanie o korzystaniu 
ze środowiska oraz wyliczyć należną z tego tytułu opłatę. Zwolnienie z opłaty nie 
zwalnia z obowiązku przekazania Marszałkowi sprawozdania. 

 złożyć raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE); 
 opracować odpowiednią dokumentację środowiskową, tj. zgłosić instalację 

niewymagającą pozwolenia. 

W zakresie wytwarzanie odpadów: 
 przekazać poprzez karty przekazania odpadów podmiotom posiadającym 

odpowiednie decyzje administracyjne odbiór odpadów danego rodzaju; 
 prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów 

przyjętym przez Ministra Środowiska (Dz. U Nr 112, poz. 1206). 
 raz do roku złożyć zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów. 

Eksploatowanie myjni samochodowej wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. 
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Przepracowani lekarze pod lupą PIP 
 
W związku z częstymi przypadkami przepracowania lekarzy, Państwowa Inspekcja 
Pracy przeprowadziła kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych. Inspektorzy ujawnili 
liczne naruszenia przepisów o czasie pracy. 
 
W około 23% skontrolowanych podmiotów (33 publicznych i 18 niepublicznych) 
pracodawcy nie zapewnili pracownikom medycznym odpoczynku dobowego, a w 11% 
– tygodniowego. Dotyczyło to głównie lekarzy, pielęgniarek i diagnostów 
laboratoryjnych. Zdarzały się przypadki świadczenia pracy po 14, 16 godzin, a nawet 
24 godziny w dobie pracowniczej bez wymaganego odpoczynku. 
 
662 pracowników (na 5165 skontrolowanych) przepracowało łącznie 57.715 godzin  
z przekroczeniem obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy. 
 
Inspektorzy ujawnili przypadki wykonywania przez pracowników medycznych ciągłej 
pracy w tym samym miejscu i tego samego rodzaju, na podstawie kilku stosunków 
prawnych. 
 
Jeden z lekarzy świadczył pracę, pełnił dyżury i pozostawał w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych, podczas której wzywany był do szpitala, nieprzerwanie 
przez 120 godzin bez wymaganego odpoczynku. 
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Czy każda długotrwała choroba powstała w związku z pracą to 
choroba zawodowa? 
 
Wykaz chorób zawodowych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.06.2009 r.  
w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 1367) określa, która choroba 
przewlekła może być uznana jako zawodowa. Istotnym kryterium kwalifikacyjnym 
jest wynik oceny warunków pracy. 
 
Obecny lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy 
choroby są spowodowane czynnikami narażenia zawodowego, powinien się zgłosić 
do zakładowego lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę lekarską. 
Wówczas lekarz w formie pisemnej kieruje wniosek o podejrzenie wystąpienia 
choroby zawodowej do terenowego państwowego inspektora sanitarnego oraz 
inspektora pracy. Zgłoszenie może nastąpić również na wniosek lekarza stomatologa, 
albo lekarza weterynarii, którzy w czasie wykonywania praktyki stwierdzili  
u pracownika objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej. 
 
Wówczas przedstawiciel właściwego organu nadzoru kieruje pracownika do jednostki 
orzeczniczej, w celu przeprowadzenia badań oraz rozpoznania choroby. Powiadamia 
też o tym pracodawcę. Diagnostyka uwzględnia ocenę warunków pracy oraz 
bezsporny lub wysoce prawdopodobny związek przyczynowy choroby z czynnikami 
występującymi w środowisku pracy lub sposobem jej wykonywania.  
 
Ocena narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 
obejmuje cały okres zatrudnienia wnioskującego.  
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10 zasad bezpiecznej konserwacji i naprawy dźwigów 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.  
z 2012 r., poz. 1468) dźwigi osobowe, osobowo-towarowe i towarowe podlegają 
dozorowi technicznemu i muszą posiadać aktualną decyzję zezwalającą na 
eksploatację, wydaną przez tenże Urząd.  
 
UDT we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów (PSPD) 
opracowało zasady bezpiecznej konserwacji i naprawy dźwigów osobowych, 
osobowo-towarowych i towarowych. 
 

1. Obowiązki eksploatującego: 
 uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację, 
 poddawanie urządzenia okresowym badaniom technicznym, 
 zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzenia oraz jego konserwacji  

i obsługi. 
 

2. Obowiązki konserwatora: 
 posiadanie stosownych kwalifikacji (zdany egzamin przed UDT), 
 wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej oraz zabezpieczenie indywidulane. 

 
3. Zabezpieczanie włazu: 
 przymocowanie uprzęży ochronnej do punktu mocowania w maszynowni. 
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4. Wyznaczanie niebezpiecznej strefy: 
 zawieszenie powiadomienia o konserwacji dźwigu na drzwiach 

przystankowych, 
 zabezpieczenie miejsca przed wejściem osób nieuprawnionych, 
 zabezpieczenie dostępu do niebezpiecznego miejsca, 
 zamontowanie ogrodzenia lub balustrady, jeżeli istnieje ryzyko upadku  

z wysokości. 
 

5. Unieruchamianie urządzenia: 
 wyłączenie zasilania w urządzeniach wibrujących/poruszających się, 
 założenie blokady uniemożliwiające osobom postronnym włączenie zasilania, 
 upewnienie się, że urządzenie nie może się poruszać. 

 
6.  Mostki elektryczne: 
 wyłączenie dźwigu z eksploatacji, 
 dokładne wskazanie wyłączanego obwodu na schemacie elektrycznym, 
 używanie odpowiednio zatwierdzonego 1-metrowego, kolorowego przewodu, 
 sprawdzenie wszystkich urządzeń zabezpieczających po zdemontowaniu. 

 
7.  W podszybiu: 
 przejęcie kontroli nad dźwigiem, 
 wyłączenie zasilania danego zespołu i założenie blokady uniemożliwiającej jego 

włączenie lub wysłanie kabiny na najwyższe piętro, 
 wchodzenie przez najniżej położone drzwi przystankowe lub przez właz. 

 
8.  Zabezpieczanie przed spadkiem z kabiny: 
 założenie zabezpieczającej uprzęży, 
 podczas jazdy na kabinie stawanie na jej środku, a po zakończeniu jazdy 

wciśnięcie przycisku STOP. 
 

9.  Przeciwwaga: 
 jazda w dół, a nie w górę, 
 zakaz pracy na dźwigu, który nie ma skrzynki sterowniczej lub kontrolnej, 
 zamontowanie podpory o właściwej długości. 

 
10.  W podszybiu i nadszybiu: 
 wyeliminowanie ruchu kabiny i przeciwwagi, 
 stosowanie specjalnych wsporników kabiny, służących do mechanicznego 

unieruchomienia kabiny, 
 zastosowanie środków uniemożliwiających osobom postronnym uruchomienie 

instalacji. 
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