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Bezpieczna podróż samolotem 

Samolot to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Według statystyk 
odbywa się ok. 37,8 mln lotów rocznie, a wskaźnik wypadków to jeden wypadek na 
2,52 mln lotów! Zgodnie z danymi o wypadkach – nawet chodzenie jest bardziej 
niebezpieczne, niż podróż samolotem.  

Nad bezpieczeństwem podróży powietrznej czuwa sztab ekspertów, od mechaników, 
przez kontrolerów lotu po wykwalifikowanych pilotów. Niebezpieczne sytuacje mogą 
się przytrafić bez względu na to, jaki środek transportu wybierzemy. Przypominamy o 
kilku ważnych zasadach: 

 zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok; 
 staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów; 
 miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy; 
 sprawdź czy do bagażu nie zabrałeś niebezpiecznych przedmiotów; 
 nie przyjmuj do przewozu paczek, bagaży innych osób; 
 dokładnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa i uważnie wysłuchaj zasad 

bezpiecznego zachowania i zasad postępowania na wypadek nagłego 
zdarzenia; 

 zwróć uwagę na umiejscowienie wyjść awaryjnych; 
 zauważysz jakiekolwiek niepokojące zjawisko, bezzwłocznie poinformuj o tym 

personel pokładowy; 
 bagaż podręczny umieść w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu; 
 w przypadku wystąpienia zagrożenia, dokładnie wypełniaj polecenia 

personelu pokładowego. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zagrożenia podczas pracy w słońcu 

W czasie upałów pracodawca ma dodatkowe obowiązki organizacyjne wynikające  
z przepisów prawa. Kiedy temperatura powietrza przekracza 28°C w biurze i 25°C na 
zewnątrz powinien umożliwić pracownikom swobodny dostęp do odpowiedniej 
ilości napojów mineralizowanych. Może też skrócić czas pracy.  

Pomimo podjętych środków minimalizujących skutki nadmiernego ciepła, praca na 
otwartej przestrzeni w słońcu może być dodatkowym zagrożeniem, powodującym 
stres termiczny lub nawet oparzenia. Co może i powinien zrobić pracodawca by 
zniwelować ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń? 

Stres termiczny. Pracodawca, oprócz zapewnienia odpowiedniej ilości wody  

i napojów, organizuje pracę na zewnątrz w taki sposób, by pracownicy byli chronieni 

przed zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi, w tym przed wysoką 

temperaturą. Ponadto, zapewnia odpowiednie pomieszczenie na przerwy, w którym 

pracownicy co 45 minut będą mogli odpocząć i się ochłodzić.   

Oparzenia słoneczne. Na podstawie art. 237(6) Kodeksu pracy, pracodawca zapewnia 

pracownikowi odzież roboczą lub ochronną, która oprócz swoich podstawowych 

funkcji powinna też chronić ciało pracownika przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych. Czyli – długie spodnie, długi rękaw, czapka, rękawice, buty. Rolą 

pracodawcy jest zapewnienie przewiewnej odzieży. O ile dla danego stanowiska nie 

ma odpowiednich zapisów w ocenie ryzyka zawodowego dot. kremów ochronnych, 

pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia tego typu specyfików. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Produkty wolne od GMO będą oznakowane 

We czwartek 13 czerwca br. Sejm przyjął ustawę, która ma za zadanie uregulować 
zasady oznakowania produktów jako wolnych od GMO. Przepisy wprowadzają też 
kary za fałszowanie tych informacji. Teraz ustawa trafiła pod obrady Senatu. 

Znakowanie produktów roślinnych jako „wolne od GMO” będzie możliwe tylko dla 
tych produktów, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone 
do obrotu na rynku UE. Znakowanie wszystkich produktów spowodowałoby 
wprowadzenie konsumenta w błąd przez fałszywe wskazanie, że rynek spożywczy jest 
pełen produktów genetycznie zmodyfikowanych w sytuacji, kiedy nie jest to prawda. 

Jakie produkty będą znakowane? 

1. Żywność pochodzenia zwierzęcego, która została pozyskana ze zwierząt lub od 
zwierząt karmionych w okresie karencji poprzedzającym jej pozyskanie 
paszami wolnymi od GMO i proces żywienia jest udokumentowany. 

2. Żywność pochodzenia roślinnego, która posiada odpowiedniki wpisane do 
wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. 

3. Pasza, która zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów, dla 
których istnieją odpowiedniki wpisane do rejestru żywności i paszy GMO, jeżeli 
pasza ta nie zawiera, nie składa się lub nie została wyprodukowana z GMO, 
nawet jeżeli w tej paszy były zastosowane wytworzone z GMO lub za ich 
pomocą dodatki paszowe lub pomoce przetwórcze, a także niedostępne  
w innej formie materiały paszowe. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Bezpieczeństwo motocyklistów, a odzież ochronna 

Kierowca motocyklu nie jest chroniony klatką bezpieczeństwa, strefami 
kontrolowanego zgniotu czy chociażby pasami bezpieczeństwa. Jedyną ochroną 
jego ciała podczas wypadku może być odzież motocyklowa. Dlatego powinna 
spełniać odpowiednie normy i wymagania.  

Kurtka i spodnie motocyklisty mają chronić nie tylko przed wiatrem, słońcem czy 
deszczem, ale też przed oparzeniami od rozgrzanych elementów motocykla, 
uderzeniami drobnych kamieni wydobywających się spod kół innych pojazdów, czy 
przed uderzeniami owadów. Jednak przede wszystkim odzież motocyklowa jest 
jedyną ochroną ciała w momencie upadku czy zderzenia z innymi pojazdami lub 
obiektami. 

Autorzy przeglądu literatury pt. Costs of Injuries Resulting from Motorcycle Crashes 
twierdzą, że istnieje korelacja pomiędzy używaniem odzieży motocyklowej 
 a zmniejszeniem dotkliwości urazów, głównie kończyn dolnych. 

Z uwagi na to, że odzież motocyklowa należy do grupy odzieży ochronnej, powinna 
spełniać wymagania określonych norm: PN-EN 1621-1:2013-06, PN-EN 1621-2:2014-
03, PN-EN 1359:2017-11. 

Obecnie w Polsce nie ma obowiązku używania odzieży specjalistycznej podczas jazdy 
motocyklem, jedynie ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na motocyklistów 
obowiązek stosowania kasków ochronnych, spełniających określone standardy 
bezpieczeństwa. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nowy wzór protokołu powypadkowego już obowiązuje 

Od 25 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego. Celem 
zmiany było dostosowanie do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.  

25 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności  
i przyczyn wypadku przy pracy, które wprowadza nowy wzór. 

W obowiązującym protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie 
jest wymagane m.in. stosowanie pieczęci pracodawcy, a także REGON pracodawcy. 
Usunięto: miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy, 
imię ojca poszkodowanego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby 
poszkodowanej. 

Pozostawiono jednak dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy PESEL lub 
numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co 
umożliwi identyfikację także obcokrajowców będących zarówno pracownikami  
i pracodawcami. 

Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 
sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu 
wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r. 
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Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w firmie 

W każdym przedsiębiorstwie powinny obowiązywać określone wymogi 
bezpieczeństwa pożarowego. Jest to bardzo ważne zagadnienie w zakresie ochrony 
ppoż., które określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby wyeliminować lub 
przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia pożarowe. 

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy to najczęściej: 

 wydzielenie w firmie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, 
 stosowanie instalacji alarmowych i gaśniczych oraz klap dymowych  

i przeciwpożarowych w systemach wentylacyjnych, 
 wentylowanie instalacji i pomieszczeń zagrożonych wybuchem, 
 stosowanie detektorów gazu, sygnalizujących stan alarmu lub zagrożenia, 
 odpylanie pomieszczeń lub urządzeń zagrożonych wybuchem pyłów, 
 czyszczenie z resztek substancji palnych oraz wentylowanie urządzeń i instalacji przy, 

których planowane jest prowadzenie prac spawalniczych, 
 właściwy dobór instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego, w tym 

oświetleniowego, 
 badanie stanu oporności izolacji instalacji elektrycznej, 
 kontrola drożności oraz ciągu przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, 
 badanie szczelności instalacji gazowych, 
 przechowywanie materiałów pożarowo niebezpiecznych w odpowiednich warunkach, 
 zabezpieczenie odgromowe obiektów (przez zainstalowanie piorunochronów), 
 sukcesywne usuwanie odpadków mających zdolność do samozapalania się. 
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Stres w pracy muzyką zwalczaj 

Raport ekspertów HealthDesk ukazał, że ponad 80% pracowników biurowych 
pracuje pod wpływem stresu. Efektywność takich osób jest mniejsza niż osoby, 
która stresu nie odczuwa. Remedium na wszelkiego rodzaju dolegliwości duszy  
i ciała może być muzyka. Jej kojące dźwięki pomagają redukować stres i wspierają 
pracę przeciążonego mózgu. 

Choć muzyka w miejscu pracy może wydawać się niepotrzebnym dystraktorem, 
badania wskazują, że ma ona bardzo pozytywny wpływ nie tylko na samopoczucie 
pracowników, ale również na ich wydajność i efektywność. Dotyczy to zarówno 
muzyki, której słuchamy, by odetchnąć od obowiązków, np. w pokojach relaksu, jak  
i tej, towarzyszącej nam podczas wykonywania pracy. 

Nad wykorzystaniem muzyki dla poprawy funkcjonowania naszego umysłu 
nieustannie pracują badacze, naukowcy i projektanci nowoczesnych technologii. 
Dzięki ich współpracy powstają projekty, takie jak Melomind czy Braintellect. 

Odpowiednio dobrana muzyka poprawia naszą efektywność również w trakcie 
wykonywania pracy. Słuchawki z ulubionymi dźwiękami pozwalają odciąć się od 
zewnętrznych bodźców i skupić na wykonywanym działaniu. Spokojne dźwięki natury 
czy utwory klasyczne pomagają wyciszyć umysł, zwolnić tempo i zrelaksować się np. 
po stresującym spotkaniu. Właśnie dlatego w biurowych chillout roomach nie 
powinno zabraknąć muzycznych akcentów – odtwarzacza, słuchawek i miejsca na 
krótką muzyczną sjestę. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Czas pracy kierowcy zawodowego – wybrane zagadnienia 

Przewoźnicy drogowi oraz zawodowi kierowcy są zobowiązani do przestrzegania 
określonych regulacji związanych z poprawnym planowaniem czasu pracy. 
Przedstawiamy wybrane zagadnienia, z którymi każdy przedsiębiorca, posiadający 
pojazdy wyposażone w tachografy, powinien się zapoznać. 

Czas pracy kierowcy. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia 
pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu 
drogowego. Jest to też czas, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy 
kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania 
na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany 
kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. 

Przerwa w prowadzeniu pojazdu. Po każdej przejechanej  4,5 godziny kierowca 
powinien zrobić co najmniej 45-minutową przerwę, chyba że rozpoczyna on okres 
odpoczynku (dziennego lub tygodniowego). Może ją zastąpić przerwą trwającą co 
najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa co najmniej 30 minut (istotna jest 
kolejność). 

Czynności niezaliczane do czasu pracy kierowcy. Do czasu pracy kierowcy nie wlicza 
się: czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy; 
nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, które powinny być 
odpowiednio zdefiniowane; dobowego nieprzerwanego odpoczynku; przerwy  
w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1. system przerywanego czasu pracy. 
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GIS zadba o bezpieczeństwo klientów w salonach beauty 

„Nie płać zdrowiem za urodę” to pomysł Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
Ministerstwa Zdrowia, by poprawić bezpieczeństwo klientów w salonach 
fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Akcja ma na celu 
edukowanie zarówno profesjonalistów z salonów kosmetycznych, jak i ich klientów 
na temat zagrożeń związanych z niespełnianiem standardów bezpieczeństwa.  

W ramach akcji, GIS będzie przyznawać specjalne naklejki z obrazkiem żaby tym 
salonom, które priorytetowo dbają nie tylko o urodę, ale przede wszystkim o zdrowie 
i higienę klientów. Ponadto odbędą się też akcje edukacyjne, a resort zdrowia 
wprowadzi odpowiednie przepisy, w których określi, jakie narzędzia mogą być 
stosowane w gabinetach. 

Zapowiadana ustawa jest już w konsultacjach. Zgodnie z nimi można będzie stosować 
wyłącznie „czyste i technicznie sprawne wyroby oraz narzędzia, w stopniu 
zapewniającym ochronę przed szerzeniem się zakażeń i chorób zakaźnych”. 
Konieczne ma być poddawanie ich dekontaminacji w sterylizatorach parowych we 
własnym zakresie lub w zewnętrznej firmie. Inspektor sanitarny podczas kontroli  
w salonie będzie mógł zażądać dokumentacji dotyczącej sterylizacji. 

Ministerstwo planuje też prawnie uregulować rynek medycyny estetycznej. Zgodnie  
z zapowiedziami, zabiegi związane z ingerencją w tkanki powłok skórnych będą mogły 
być wykonywane wyłącznie przez lekarzy, jako przedstawicieli grupy zawodowej 
legitymującej się specjalistycznym zakresem wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
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Zawód groomer – zagrożenia w pracy 

Groomer, potocznie – psi fryzjer, w swojej pracy narażony jest na szereg zagrożeń 
wynikających ze specyfiki wykonywanego zawodu. Z uwagi na osoby pracujące  
w salonie groomerskim, a także na wyjątkowego klienta, organizacja pracy nie 
powinna się różnić od wymagań sanitarnych oraz zasad bhp, ppoż. i ergonomii,  
a także ochrony środowiska obowiązujących dla „ludzkich” salonów fryzjerskich 
oraz kosmetycznych.  

W zawodzie groomera występuje wiele zagrożeń, które mają bezpośredni wpływ na 
jego zdrowie. Są to: praca stojąca, hałas, ostre narzędzia, śliska podłoga, możliwość 
ugryzienia i podrapania przez zwierzę, unoszenie się w powietrzu cząstek sierści, 
naskórka, roztoczy i kurzu, które mogą spowodować alergię, kontakt z 
zainfekowanymi zwierzętami. 

Miejsce pracy powinno nie tylko zabezpieczać pracownika przed ryzykiem 
wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, ale też być zgodne z zasadami bhp. W tym 
celu należy przede wszystkim: 

 stół groomerski oraz stanowisko kąpielowe dopasować do swojego wzrostu; 
 zapewnić wygodne obuwie (na antypoślizgowej podeszwie bez obcasów); 
 zmieniać pozycję ciała podczas pracy; 
 korzystać z narzędzi posiadających ergonomiczne uchwyty i kształty; 
 regularnie dezynfekować narzędzia oraz gabinet; 
 zapewnić strój, wykonany z tkanin, w które nie wbija się sierść zwierzęcia; 
 zaopatrzyć się w odpowiednią maseczkę chroniącą przed sierścią, naskórkiem i/lub 

kurzem. 
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