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Sytuacja kobiet na rynku pracy polepsza się 

Badania przeprowadzane przez firmy doradcze oraz statystyczne wskazują, że 
sytuacja kobiet na rynku pracy jest coraz lepsza, jednak mimo to zarabiają one o 7,7 
proc. mniej niż mężczyźni. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mogłoby nastąpić 
najwcześniej w 2021 roku. 

W niektórych branżach stereotypy dotyczące predyspozycji kobiet i mężczyzn do 
wielu zawodów nadal są bardzo widoczne. Wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych przez ośrodek badawczy DELab UW na zlecenie Fundacji 
Przedsiębiorczości Kobiet ukazują, że najbardziej „męskie” zawody według 
ankietowanych to: kierowca (66 proc.), automatyk, robotyk (65 proc.), inżynier 
energetyk (64 proc.). Jednocześnie jako zawody najbardziej „kobiece” wskazane 
zostały przede wszystkim – projektant wnętrz (53 proc.), farmaceuta (52 proc.) czy 
pracownik socjalny (50 proc.). 

Z kolejnego badania Aon Best Employers 2017 wynika, że Polki rzadziej niż Polacy 
twierdzą, że mają możliwości rozwoju kariery w firmie (37 proc. dla kobiet vs. 42 proc. 
dla mężczyzn) mimo że wiedza na temat ścieżek kariery w organizacjach jest taka 
sama dla obu płci i wynosi 43 proc. 

Na polskim rynku widać wyraźny trend zmniejszania się luki płacowej, z 11,4 proc.  
w 2008 r., do 7,7 proc. w 2015 r., jednak zrównanie zarobków może nastąpić dopiero 
w 2021 roku. 
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Bezpieczna eksploatacja zawiesi 

W zakładzie przemysłowym, w którym odbywają się procesy transportu oraz 
przemieszczania ładunków na różnych etapach produkcji przemysłowej, 
eksploatowane są zawiesia.  

Bezwzględne przestrzeganie warunków użytkowania w załączonej instrukcji oraz 
regularne kontrole gwarantują bezpieczne korzystanie z zawiesi.  

Rozróżnia się trzy typy kontroli zawiesia w czasie jego użytkowania: 

1. Wstępna kontrola przed pierwszym użyciem nowego sprzętu – sprawdzenie 
dokumentacji technicznej od wytwórcy, weryfikacja rejestru zawiesi, 
upewnienie się, że dane zawiesie będzie użytkowane zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Bieżąca kontrola przed każdym zastosowaniem – wzrokowa kontrola stanu 
zawiesia, przeprowadzana w celu wykluczenia uszkodzeń i nadmiernego 
zużycia. 

3. Badania okresowe, przeprowadzane raz w roku – szczegółowy przegląd. 
Oględziny i pomiar wydłużeń i odkształceń elementów zawiesia oraz próby 
obciążeniowe. Próbom tym mogą być poddawane jedynie te zawiesia, które 
pozytywnie przeszły poprzednie oględziny. 
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Rząd przyjął normy dla węgla 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw, powszechnie zwany normami dla węgla. Dzięki nowym przepisom 
mają zniknąć najgorszej jakości paliwa.  

Normy dla węgla miały być wprowadzone w ubiegłym roku jesienią razem ustawą  
o przestarzałych kotłach. Jednak z powodu rozdźwięku pomiędzy resortami energii  
a rozwoju, rząd zwlekał z zatwierdzeniem nowelizacji przepisów. 

Obecny projekt ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że ze składów w węgla, w których 
zaopatrują się klienci indywidualni i operatorzy instalacji o mocy cieplnej poniżej  
1 MW, znikną najgorszej jakości paliwa – muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel 
brunatny i ich mieszanki, które zawierają mniej niż 85%. węgla kamiennego. 

Jak podają eksperci, odpady węglowe odpowiadają za ponad 70 % emisji pyłu 
zawieszonego PM10, w tym domowe piece – 91 % zanieczyszczeń, a przemysł jedynie 
– 2 %. Polska jest jedynym krajem, w którym do domowych pieców może trafiać 
każdy rodzaj węgla, nawet ten najbardziej trujący. 

Teraz ustawa ma trafić do Sejmu, a wiceminister ds. jakości powietrza Piotr Woźny 
zapowiada, że zostanie przegłosowana jeszcze wiosną. 
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Przedstawiciel handlowy – bezpieczny kierowca 

Przedstawiciel handlowy, ze względu na specyfikę pracy, często odbywa podróże 
służbowe. Z reguły w tym celu wykorzystuje samochód firmowy lub prywatny, by 
przewieźć produkty lub sprzęt firmowy. Największym zagrożeniem w jego pracy jest 
nadmierny pośpiech oraz stres, co prowadzi do wypadków.   

Przedstawicieli handlowych, ze względu na charakter pracy, a także związane z tym 
obowiązki pracodawcy, możemy zakwalifikować do grupy osób, które nie są 
zatrudnione na stanowiskach kierowców, jednak wykorzystują pojazdy do celów 
służbowych.  

Statystyki policyjne dowodzą, że głównymi sprawcami wypadków drogowych są 
kierowcy: z ich winy dochodzi do blisko 80% wypadków. Poznanie bezpiecznych zasad 
kierowania pojazdem powinno być nie tylko obowiązkiem wynikającym z prawa, ale 
również z rozsądku. 

Każdy pracownik zanim przystąpi do pracy powinien zaznajomić się z przepisami  
i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeprowadzenia 
tego typu szkoleń spoczywa na pracodawcy, ponieważ to on jest odpowiedzialny za 
stan bhp w zakładzie pracy. Ważną kwestią jest też dokument potwierdzający odbycie 
szkolenia bhp, bez niego pracownik nie powinien rozpocząć pracy. 

Obecnie technologia umożliwia przeprowadzenie takich szkoleń w formie e-learningu. 
Oznacza to, że każdy pracownik może je odbyć w dogodnym dla siebie miejscu  
i czasie. 
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Będzie można zwolnić kobietę w ciąży? 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przekazała swoje propozycje zmian 
ministerstwu rodziny, pracy i polityki społecznej.  W szykowanej ustawie pojawiły 
się nowe rozwiązania dotyczące m.in. kobiet w ciąży. Komisja przyjęła założenie, że 
pracodawca nie zawsze powinien ponosić koszty związane z ochroną rodzicielstwa. 

Obecnie nie można rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, co z jednej strony jest 
wypełnieniem obowiązku socjalnego, ale z punktu widzenia pracodawcy wiąże się 
m.in. z wypłacaniem wynagrodzenia za ten okres – także w sytuacji, gdy stanowisko, 
które zajmuje kobieta w ciąży, jest w danym momencie dla firmy niepotrzebne. 

– Proponujemy, żeby obciążenia związane z utrzymaniem kobiet w ciąży, w pewnych 
przypadkach, przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy też Fundusz Pracy – 
mówił dla TVN24 BiS profesor Arkadiusz Sobczyk, szef zespołu do spraw opracowania 
projektu nowego Kodeksu pracy. 

Zaznaczył też, że gdyby państwo się tego nie podjęło, propozycje komisji w tej 
sprawie są nieaktualne. 

Jak wyjaśniał Sobczyk, dla kobiet w ciąży zatrudnionych w dużych firmach nie zmienia 
się nic, natomiast sytuacja prawna kobiet zatrudnionych w mikrofirmach ma 
wyglądać nieco inaczej. 
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Bezpieczna gaśnica 

Właściwy dobór oraz prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego ma istotne 
znaczenie w organizacji ochrony przeciwpożarowej. Od tego zależy skuteczność 
działań podczas powstawania pożaru oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się na 
miejscu zdarzenia. 

Najważniejszą informacją przekazywaną podczas szkoleń z ochrony przeciwpożarowej 
jest to, że gaśnice są przeznaczone do gaszenia źródeł ognia w celu zapobiegania jego 
rozprzestrzeniania się. Rozprzestrzeniającego się ognia na znacznej powierzchni nie 
ugasimy podręcznym sprzętem gaśniczym. 

Zadaniem pracowników jest wyłącznie próba powstrzymania rozwoju pożaru w jego 
wstępnej fazie, czyli ugaszenie ognia oraz alarmowanie i ewakuacja. 

Odpowiedni dobór gaśnic i utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym jest 
warunkiem zapewnienia względnego bezpieczeństwa np. w obiekcie lub pojeździe. 

Przy doborze gaśnic jest potrzebna przede wszystkim analiza ryzyka wystąpienia 
pożaru, która została wstępnie przeprowadzona i znalazła odzwierciedlenie w 
przepisach przeciwpożarowych. Wymieniono w nich np. różne kategorie budynków 
(ZL, PM itd.) i wprowadzono obowiązek stosowania gaśnic odpowiednio do 
występujących rodzajów pożarów, podzielonych na 5 powszechnie znanych grup:  
A, B, C, D i F. 
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Zmiany w sposobie dotacji na inwestycje bhp 

Pod koniec ubiegłego roku wprowadzono zmiany w sposobie przyznawania dotacji 
na inwestycje z zakresu bhp. Obecnie pieniądze będą przyznawane w 
drodze  konkursu. 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2179) ustala 
w  art. 37a-37h zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

W myśl obowiązujących przepisów konkurs będzie organizowany raz w roku, a 
wnioski będą rozpatrywane do 31 grudnia. 

Najważniejsze zmiany: 

 Po ogłoszeniu konkursu przez ZUS pracodawcy mają miesiąc na 
skompletowanie i przedstawienie dokumentacji. 

 Dokumentacja przygotowana na konkurs będzie oceniana ona pod kątem 
formalnym i merytorycznym. 

 Brak sprecyzowanych kryteriów oceny pracodawców. 

Elżbieta Rogowska, wiceprezes Zarządu PW Krystian, członka Koalicji Bezpieczni w 
Pracy twierdzi, że wprowadzone zmiany zmniejszą dostępność do środków w ramach 
tego projektu. 
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Rowery – bezpieczeństwo dojazdu do pracy 

Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS oraz PAYBACK Opinion Poll w 2017 
roku ukazują, że  prawie 70% Polaków jeździ na rowerze, a  26 % z tej grupy 
dojeżdża nim do pracy. 

Użytkownik drogi, w tym też rowerzysta, powinien rygorystycznie stosować się do 
zasad zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności, czyli unikać wszelkiego 
działania, które mogłoby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w ruchu 
drogowym, utrudnić go lub narazić kogoś na szkodę. 

Bezpieczna jazda rowerem jest możliwa, należy tylko pamiętać o kilku podstawowych 
zasadach: 

1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 
2. W czasie jazdy używaj kasku. 
3. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 
4. W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 
5. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 
6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze 

dłoń na hamulcu. 
7. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. 
8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 
9. Nigdy nie ścinaj zakrętów. 
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Zmiany w ciepłownictwie 

W tym roku sektor ciepłowniczy czeka szereg zmian podyktowanych unijnymi  
i krajowymi regulacjami, m.in. standardami emisyjnymi. Najpoważniejszą jest 
pakiet zimowy – liczący ponad 1000 stron zbiór rekomendacji, które dotyczą polityki 
energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w latach 2020–2030. 

W Polsce jest bardzo duży potencjał dla rozwoju sektora ciepłowniczego – ponad 100 
miast średniej wielkości wciąż nie ma elektrociepłowni, a w wielu aglomeracjach sieć 
ciepłownicza wymaga gruntownej modernizacji. 

Prace nad pakietem zimowym wchodzą w fazę uzgodnień pomiędzy Komisją 
Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, które 
wypracowały swoje stanowiska w grudniu, w trakcie szczytu unijnych ministrów ds. 
energetyki. 

Wpływ na branżę będą mieć też uchwalone w kwietniu ubiegłego roku unijne 
standardy BAT, które zafunkcjonują od 2021 roku i narzucą rygorystyczne kryteria 
emisji związków azotu, siarki i pyłów dla wszystkich jednostek wysokiego spalania 
o mocy powyżej 50 MW. Równie ostre wymogi dotyczą jednostek małych i średnich 
od 1 do 50 MW – to z kolei wymóg dyrektywy o emisjach ze średnich źródeł spalania 
(dyrektywa MCP). 

Na ciepłownictwo istotnie wpłynie też wdrożenie w Polsce rynku mocy i nowego 
systemu wsparcia dla kogeneracji, który – w ocenie branży – powinien być od niego 
niezależny, ale równocześnie kompatybilny z rynkiem mocy. 
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PPŻ – podstawowe podtrzymywanie życia 

W zakładzie pracy to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bhp oraz organizację 
systemu pierwszej pomocy i to on powinien wyznaczyć osoby do przeszkolenia  
m.in. z podstawowego podtrzymywania życia.  

Podstawowe podtrzymywanie życia (PPŻ) to bezprzyrządowe utrzymywanie  
u poszkodowanego drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania  
i krążenia krwi. 

Osoby nieprzeszkolone, zgodnie z zasadą wykonywania PPŻ, powinny jedynie uciskać 
klatkę piersiową. Natomiast osoby przeszkolone – uciśnięcia klatki piersiowej 
powinny prowadzić w połączeniu z oddechami ratowniczymi. Sekwencja 30 uciśnięć 
klatki piersiowej na 2 wdmuchnięcia. 

Takie postępowanie jest szczególnie zalecane podczas resuscytacji dzieci, a także 
poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia w wyniku niedoboru tlenowego  
w organizmie z różnych przyczyn oraz gdy wiadomo, że czas przybycia służb 
ratowniczych na miejsce zdarzenia będzie dłuższy niż kilka minut. 

Niektóre elementy PPŻ, np. wzywanie pomocy, muszą być realizowane w ramach 
procedury alarmowania i uruchamiania innych procedur. W niektórych przypadkach, 
w związku ze specyficznymi zagrożeniami występującymi w przedsiębiorstwach, 
zdarza się, że inne czynności PPŻ muszą być wykonywane z użyciem profesjonalnych 
narzędzi ratowniczych i środków ochronnych. 

 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf

