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Kobiety a BHP 

Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko pod względem biologicznym, ale też  
w kwestiach wykonywanej pracy. Określenie i poznanie zagrożeń w pracy 
wynikających z różnic pozwoli na poprawę stanu BHP w obszarach, które  
w największym stopniu dotyczą kobiet. 

EU-OSHA poprzez badania zagadnień bhp dotyczących kobiet w pracy podnosi 
świadomość w tym zakresie. Według raportu  kobiety: 

 pracują w konkretnych sektorach i wykonują konkretne rodzaje pracy; 
 łączą obowiązki domowe z zawodowymi; 
 są niedostatecznie reprezentowane na szczeblu kierownictwa i zarządu; 
 wykonują prace, które są często mylnie postrzegane jako łatwe i bezpieczne. 

Co może zrobić pracodawca, by poprawić kwestie bezpieczeństwa w 
przedsiębiorstwie? Przede wszystkim powinien zidentyfikować i uwzględnić różnice 
pomiędzy kobietami i mężczyznami. W tym zakresie może: 

 dążyć do uczynienia pracy bezpieczniejszą i łatwiejszą dla wszystkich; 
 przeanalizować rzeczywiście wykonywaną pracę i unikać założeń dotyczących 

tego, kto i dlaczego jest zagrożony ryzykiem; 
 zapewnić elastyczne godziny pracy; 
 zaangażować kobiety w proces podejmowania decyzji bhp. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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7 złotych zasad BHP 

„7 złotych zasad dla bezwypadkowego i zdrowego miejsca pracy” – to koncepcja 
kampanii "Vision Zero" organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Każdą z siedmiu zasad możemy obejrzeć  
w krótkich filmikach z Napo w roli głównej.   

Koncepcja "Vision Zero" jest elastyczna, można ją stosować w dowolnym miejscu 
pracy, w dowolnym przedsiębiorstwie i w każdej branży we wszystkich regionach 
świata. 

Siedem „złotych zasad” „Vision Zero”: 

1. Zostań przywódcą – wykaż zaangażowanie w zasady bhp.  
2. Określ zagrożenia – kontroluj ryzyko. Ocena ryzyka jest ważnym narzędziem 

do terminowej i systematycznej identyfikacji zagrożeń. 
3. Zdefiniuj cele – opracuj programy. Sukces w dziedzinie ochrony pracy wymaga 

określenia jasnych celów i podjęcia praktycznych kroków. 
4. Stwórz dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa i higieny pracy.  
5. Zapewnij bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, podczas pracy z 

maszynami i sprzętem. Ma to wpływ na zdrowie oraz życie pracowników. 
6. Podnoś kwalifikacje - rozwijaj umiejętności zawodowe. Inwestuj w edukację  

i szkolenie swoich pracowników.  
7. Inwestuj w kadry - motywuj poprzez uczestnictwo. Angażując pracowników  

w rozwiązywanie problemów związanych z ochroną pracy, podnosisz ich 
motywację. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zamiast plastikowych butelek – jadalne kapsułki z wodą 

W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa w kwestii ochrony 
środowiska. Dobrym przykładem takich działań są kapsułki biodegradowalne, które 
rozdawano podczas ostatniego maratonu w Londynie zamiast plastikowych 
butelek. 

Działania organizacji proekologicznych, co jakiś czas publikujących raporty  
z przeprowadzonych badań i obserwacji wpływu działalności człowieka na środowisko 
naturalne, niewątpliwie przyczyniły również do powstania tego wynalazku. 

Biodegradowalne kapsułki Oohos! to produkt londyńskiego start-up’u Skipping Rocks 
Lab. Są wykonane za pomocą technologii Notpla, czyli z materiału pochodzącego  
z wodorostów i innych roślin. Wystarczy  przegryźć otoczkę, by dostać się do płynu. 
Membrana ta również jest jadalna, jeżeli jednak zostanie wyrzucona to w ciągu kilku 
tygodni ulegnie biodegradacji. 

Jak tłumaczy CNN Rodrigo Garcia Gonzales z Skipping Rocks Lab – kapsułki są w pełni 
biodegradowalne, a ich produkcja jest tania i łatwa. Z wodorostów usuwane jest 
wszystko, co zielone i śmierdzące. To, co zostaje ma żelową konsystencję, jak 
galaretka pozostawiona do zastygnięcia. Pojawienie się kapsułek na Londyńskim 
Maratonie może być kamieniem milowym nie tylko w rozwoju tego start-up’u, ale 
również w kwestii ograniczenia zużycia plastiku. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Bezpieczna podróż pociągiem 

Z analizy statystyk wypadków drogowych wynika, że pociąg jest jednym  
z najbezpieczniejszych środków transportów. Potwierdza to też raport 
opublikowany jakiś czas temu przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, w którym 
czytamy, że ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną 
trzecią niższe niż w transporcie drogowym. 

Kontynuując cykl tekstów poradnikowych o bezpiecznych podróżach, podpowiadamy 
jak unikać zagrożeń w pociągu: 

 zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: 
na dworcach kolejowych, na przystankach, itp. a także przy wsiadaniu  
i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu; 

 unikaj nocnych podróży; 
 nie wsiadaj do pustych przedziałów. 
 staraj się nie spać w trakcie podróży; 
 nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów. 
 torebki, podręczne plecaki trzymaj z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem 

do siebie; 
 miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. Jeżeli masz większą kwotę 

nie trzymaj jej w jednym miejscu. 
 cenne przedmioty i dokumenty staraj się mieć przy sobie. 
 informuj obsługę pociągu o podejrzanie zachowujących się osobach. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zagrożenia występujące w Morzu Bałtyckim 

Morze pod względem bezpieczeństwa kąpieli znacząco różni się od innych 
zbiorników wodnych. W jego strefie brzegowej występują najbardziej dynamiczne 
procesy, takie jak falowanie i silne prądy. Elementy te stwarzają wiele zagrożeń, nie 
tylko dla przeciętnego turysty, ale również dla zawodowego pływaka. 

Klaudia Ołownia, doktorantka IV roku studiów doktoranckich na Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, na podstawie swoich obserwacji, rozmów z ratownikami 
wodnymi, osobami zajmującymi się badaniem morza pod wieloma aspektami oraz 
krytycznej analizy dostępnej literatury, stworzyła własną typologię zagrożeń 
występujących w Morzu Bałtyckim. 

Zagrożenia te dzieli na:  

 naturalne (ruch wody morskiej):  wysokie fale, prądy przybrzeżne, cofka, 
upwelling; 

 atmosferyczne: gęsta mgła adwekcyjna i burza; 

 związane z działalnością człowieka (budowle ochrony brzegów), biologiczne 
(sinice oraz bakterie E. coli i Enterococci) i chemiczne (substancje 
ropopochodne oraz pozostałości po II wojnie światowej). 

Kiedy i gdzie można bezpiecznie się kąpać? Podstawą jest wybranie kąpieliska 
strzeżonego. Większość kąpielisk na wybrzeżu przechodzi audyt, w ramach którego 
sprawdza się przygotowanie oraz funkcjonowanie kąpielisk pod względem organizacji, 
wyposażenia w sprzęt ratunkowy oraz sprzęt medyczny pierwszej pomocy. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż. 

Przestrzeganie określonych procedur, które polegają przede wszystkim na zakazach, 
pozwala eliminować zagrożenia pożarowe w zakładach pracy. Poznaj czynności 
zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

W budynkach, innych obiektach budowlanych i na terenach, generalnie rozumianych 
jako obiekty, a także na terenach do nich przyległych nie wolno wykonywać 
czynności, które mogą spowodować: pożar, rozprzestrzenianie się pożaru, 
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego, utrudnienie prowadzenia 
ewakuacji. Czynnościami zabronionymi są m.in.: 

 używanie otwartego ognia, palenie tytoniu, stosowanie innych czynników mogących 
zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia; 

 użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub  
w sposób niezgodny z przeznaczeniem; 

 garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 
nieprzeznaczonych do tego celu; 

 rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów  
w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu; 

 rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużlu lub wypalanie wierzchniej 
warstwy gleby oraz traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się: materiałów 
palnych, sąsiednich obiektów; 

 składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 
sąsiedniej materiałów palnych; 

 użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych, ustawionych bezpośrednio na 
palnym podłożu. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Bezpiecznie nad wodą 

W 2018 r. tylko od kwietnia do lipca w Polsce utonęło około 160 osób. Powodów 
tak tragicznego bilansu jest kilka, ale przede wszystkim jest to alkohol i brak 
świadomości osób korzystających z kąpielisk. Jak zachować się w obliczu zagrożenia 
oraz jak zapobiegać tragediom nad wodą? 

Głównym powodem utonięć jest brak odpowiedzialności osób 
przebywających/odpoczywających nad wodą, w tym: alkohol, brawura, brak 
świadomości zagrożenia, nie stosowanie się do zakazów i regulaminów kąpielisk. 

Jak unikać groźnych i niebezpiecznych sytuacji nad wodą? 

1. Nie spożywać alkoholu na plaży, a już na pewno nie wchodzić do wody, będąc 
pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających. 

2. Zapoznać się z regulaminem i stosować się bezwzględnie do wymienionych 
tam zasad. 

3. Nie kąpać się w miejscach niestrzeżonych (tzw. dzikie plaże itd.). 
4. Mieć wiedzę na temat sił działających w wodzie (np. prądy wsteczne). 
5. Wiedzieć, jak powinno się ratować tonącego, a także znać zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 
6. Obserwować otoczenie, bo może ktoś akurat będzie potrzebować pomocy. 
7. Jeśli znajdziemy się kiedykolwiek w niebezpiecznej sytuacji na wodzie, ostatnią 

rzeczą, jaką powinniśmy robić, to wpaść w panikę. Panika sprawia, że nie 
podejmujemy racjonalnych decyzji i szybko tracimy siły. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zdrowie pracowników biurowych - raport HealthDesk 

Aż 79,1% pracowników biurowych odczuwa ból bezpośrednio związany  
z wykonywaną pracą. Ponad 80% osób pracuje pod wpływem stresu, a co  
4 deklaruje niższą efektywność z tego powodu. Problemy z zasypianiem z powodu 
pracy ma ponad 18% badanych osób. Co 5 uskarża się na ból oczu. 

Są to wyniki raportu dotyczącego zdrowia pracowników biurowych w Polsce 
opracowanego przez ekspertów HealthDesk.  Dane ukazują, że aż 79,1% 
pracowników odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą, przy czym 
w większości jest on zlokalizowany w okolicach kręgosłupa.  

Według raportu opracowano TOP 7 lokalizacji występowania bólu u pracowników 
biurowych: 57,2% - szyja, 51,5% - kość krzyżowa, 42,3% - łopatka, 35,0% - głowa, 
31,3% - barki, 20,6% - oczy, 13,9% - nadgarstek. 

Badania ukazały też, że co 4 badany pracownik biurowy pracuje w warunkach 
uporczywego stresu. Wydajność w pracy takiej osoby jest nieporównywalnie 
mniejsza niż osób, które radzą sobie z sytuacjami stresowymi.  

Ze stresem wiążą się również problemy z zasypianiem, zaburzenia snu, problemy 
skórne, występowanie bólów psychogennych czy zaburzenia odżywiania oraz ból.  
Z Raportu wynika, że co 3 pracownik cierpi na ból w pracy uwarunkowany stresem,  
z kolei 18,4% pracowników ma problemy z zasypianiem z powodu pracy lub o niej 
śni. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wzory KPO i KEO 

30 kwietnia br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska  
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 
Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2019 r. 

Na podstawie art.68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019 
r. poz.701 i730) rozporządzenie ustala wzory dokumentów: 

1. karty przekazania odpadów, 
2. karty ewidencji odpadów, 
3. karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, 
4. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 
5. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
6. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Zmiany w rozporządzeniu wynikają z przepisów ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej, które mają na celu dostosowanie różnego rodzaju aktów prawnych do 
rozwiązań wprowadzanych przez pakiet ustaw tworzących „Konstytucję Biznesu”. 

Nowe wzory dokumentów nie mają rubryki na numer REGON i nie muszą być 
opatrzone pieczęcią firmową. Ponadto zmianie uległa też szata graficzna KPO i KEO. 

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

Każdy pracownik w Twojej firmie, bez względu na zajmowane stanowisko, powinien 
odbyć szkolenia obowiązkowe lub posiadać ważne uprawnienia zawodowe. Dbanie  
o aktualność szkoleń, a tym samym pilnowanie terminów – to dodatkowy Twój, jako 
pracodawcy, obowiązek. 

Zastanów się, czy czasu, który poświęcasz na przeszkolenie swoich pracowników nie 
powinieneś przeznaczyć na inne działania, przynoszące zysk dla przedsiębiorstwa? 
Być może korzystniej będzie kontrolę nad administrowaniem szkoleniami zlecić firmie 
zewnętrznej? 

Dzięki przejęciu odpowiedzialności za czynności dotyczące koordynacji i zarządzania 
szkoleniami przez SEKA S.A. przestaniesz skupiać się na zadaniach, które muszą być 
wykonane, a są czasochłonne i generują jedynie koszty. 

Zapewniamy: 

 kontrolę nad terminowością wykonywania szkoleń obligatoryjnych, 
 planowanie procesu uzyskiwania uprawnień zawodowych zgodnie z 

potrzebami firmy, 
 stabilność nadzoru nad szkoleniami, 
 dostęp do know-how SEKA S.A., nowoczesnych programów szkoleniowych oraz 

bazy trenerów. 

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

