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Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy – szkolenia bhp są 
doskonałym miejscem do poruszania tych kwestii 

Koalicja Bezpieczni w Pracy już po raz szósty przeprowadziła badania dotyczące 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wyniki raportu ukazują, że 85 proc. pracowników 
biurowych i umysłowo-fizycznych odczuwa stres w pracy, 63 proc. doświadczyło 
nieodpowiedniego traktowania przez szefa, a  53 proc. przemocy słownej, 46 proc. 
z  nich padło ofiarami mobbingu. 

 „Lekceważenie tych zjawisk może przynieść w przyszłości wysokie koszty ponoszone 
przez pracodawców oraz obciążenie systemu Ubezpieczeń Społecznych poprzez 
długoterminowe zwolnienia i nieobecność pracowników. W dłuższej perspektywie 
może również spowodować wykluczenie części pracowników z rynku pracy, co w dobie 
niewystarczającej podaży rąk do pracy, pogorszy sytuację firm w Polsce” – czytamy  
w raporcie. 

Szkolenia bhp często są jedynym miejscem, by poruszyć powyższe kwestie. Takiego 
zdania jest też Jakub Nowak, gł. specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. SEKA 
S.A. 

- Realizacja szkolenia wstępnego stanowi także kluczowy element do utrzymania 
należytego poziomu świadomości bezpieczeństwa w całej organizacji – mówi Jakub 
Nowak. 
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RODO w HR 

4 maja 2019 r. weszły w życie długo oczekiwane zmiany prawne w zakresie spraw 

kadrowych, dostosowujące przepisy prawa krajowego do zapisów RODO. 

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych ustaw sektorowych wskazuje na nowe 

ryzyka i obowiązki w pracy działów HR. 

Aktualny stan prawny wymusza na pracodawcy zmianę dokumentacji pracowniczej, 
regulaminów wewnętrznych oraz nowego podejścia do procesów rekrutacji wewnątrz 
organizacji. Pracownicy, jako osoby, których dane są przetwarzane, nabywają 
dodatkowych uprawnień w tych procesach. W związku z nowym otoczeniem 
prawnym istotne staje się wdrożenie odpowiednich procedur w każdym dziale HR. 

Najważniejsze obszary, w których pracownicy działów kadr i HR operują danymi osób 
fizycznych to: 

 rekrutacja – zbieranie CV; 
 akta pracownicze – umowy, świadczenia, w tym także gromadzenie danych 

wrażliwych, m.in. dokumentacja medyczna, informacje o członkach rodziny 
pracownika; 

 powierzanie danych – udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych 
osobowych pracowników i współpracowników. 

Z uwagi na szczególne obowiązki wspomnianych działów, poznanie i umiejętne 
zastosowanie przepisów Rozporządzenia w praktyce jest gwarancją bezpiecznego 
funkcjonowania firmy. 
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„Piątka za segregację” 

Ministerstwo Środowiska opracowało kampanię informacyjno-edukacyjną, która 
ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych. Skierowana jest zarówno do samorządów, jak i do właścicieli 
gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla 
dzieci. Hasłem przewodnim jest „Piątka za segregację”, które odnosi się do 
symbolicznego przybicia piątki. 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział podczas konferencji prasowej  
w Warszawie, że resort Środowiska oprócz wprowadzania zmian legislacyjnych dot. 
segregacji odpadów, przywiązuje dużą wagę do edukacji społeczeństwa. 

Kampania „Piątka za segregację” 

Motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest pięciu bohaterów,  
a każdy z nich jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki 
pojemników: 

 Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła, 
 Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru, 
 Plastika Metalica – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale, 
 El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO, 
 Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem 

„zmieszane”. 
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Polacy nie wiedzą jak segregować śmieci 

Tylko 66 proc. Polaków segreguje śmieci, a 15 proc. z nich robi to poprawnie – takie 
wnioski płyną z badania przeprowadzonego w październiku br. przez ARC Rynek  
i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  

Wyniki badania ukazują też problem, który dotyczy większości społeczeństwa – otóż 
Polacy nie wiedzą jak poprawnie segregować śmieci. Jedynie 15 proc. badanych 
odpowiedziało poprawnie na wszystkie pytania odnoszące się do selekcji śmieci, np. 
do którego pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę higieniczną, karton po soku i tłusty 
papierek po maśle. Z kolei aż 75 proc. respondentów nie wiedziało czy przed 
wyrzuceniem opakowań z metali i tworzyw sztucznych należy je umyć. 

Innym, ważnym wnioskiem płynącym z badania, jest fakt, że tylko 58 proc. badanych 
widzi sens w selekcji odpadów. Jeszcze mniej, bo zaledwie 1/3 polskich konsumentów 
wierzy, że ich działania mogą przyczynić się do zahamowania negatywnego wpływu 
na środowisko. Tego zdania są głównie kobiety i osoby z wyższym wykształceniem. 

– Potrzebne są aktywności zwiększające ekologiczną świadomość Polaków. To 
ogromna przestrzeń dla kampanii edukacyjnych i firm odpowiedzialnych 
środowiskowo upowszechniających m.in. wzorce odpowiedzialnej konsumpcji  
w społeczeństwie – twierdzi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 
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Ponad 80 proc. pracowników w Polsce odczuwa stres w pracy 

Czynniki psychospołeczne występujące w środowisku pracy znacząco wpływają na 
zdrowie pracowników.  Często złe samopoczucie pracownika, np. odczuwanie 
długotrwałego stresu, jest przyczyną wypadków. Niestety, pracodawcy umniejszają 
ich rolę, skupiając się przede wszystkim na zapewnieniu fizycznego bezpieczeństwa 
swoich podwładnych.  

Ostatni raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019" opublikowany przez Koalicję 
Bezpieczni w Pracy wskazuje, że ponad 80 proc. pracowników odczuwa stres w pracy. 
Jest to jedno z zagrożeń psychospołecznych, na które należy zwrócić taką samą uwagę 
jak na zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy. 

- U osób, które żyją w ciągłym stresie dochodzi do dolegliwości układu krążenia  
i układu mięśniowo-szkieletowego. Prawie połowa badanych pracowników odczuwa 
bóle kręgosłupa, prawie co trzeci ma zaburzenia nastroju i zaburzenia snu jako efekty 
stresu w pracy – zaznacza Jakub Nowak, główny specjalista ds. BHP w firmie SEKA S.A. 

Firmy powinny dostrzec ten problem, ponieważ wpływa on też na inny czynnik,  
z którym pracodawcy coraz częściej muszę się mierzyć – na rotację personelu. 

– Jestem przekonana, że jedną z jej przyczyn są właśnie warunki psychospołeczne  
w polskich przedsiębiorstwach – twierdzi Anna Jabłońska przewodnicząca Koalicji 
Bezpieczni w Pracy. Przypomina, że 75 proc. uczestników badania twierdzi, iż 
zrezygnowałoby z wyższej o 15–20 proc. pensji na rzecz lepszych warunków pracy. 
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Audyt przeciwpożarowy w zakładzie pracy 

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej to analiza faktycznego stanu 
bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami 
przeciwpożarowymi. Okresowe i systematyczne przeprowadzanie w zakładzie tego 
typu audytów daje szansę na podjęcie odpowiednich działań w celu zniwelowania 
ewentualnych nieprawidłowości.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada 
bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu.  Obowiązujące przepisy 
nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków, których niedopełnienie grozi 
sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia – 
ogromnymi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz 
odpowiedzialnością karną. 

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikowanie wszystkich 
nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie 
niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione 
do kontroli podmioty. 

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie i może być przeprowadzony 
jednorazowo lub cyklicznie.  
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Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 

Czynniki szkodliwe, występujące w środowisku pracy, oddziałują negatywnie na 
organizm pracownika i  mogą prowadzić do poważnych schorzeń, traktowanych 
jako choroba zawodowa.  

Czynniki szkodliwe, ze względu na występowanie i rodzaj, dzielą się na: 

 czynniki fizyczne – hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania 
mechaniczne/wibracja, mikroklimat, promieniowanie optyczne, pola  
i promieniowania elektromagnetyczne, 

 czynniki chemiczne – substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze 
mutagenne, upośledzające funkcje rozrodcze, 

 czynniki biologiczne – makro- i mikroorganizmy roślinne oraz zwierzęce 
(bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki). 

Zgodnie z art. 227 § 1 Kp, by zapobiec chorobom zawodowym i innym chorobom 
związanym z wykonywaną pracą, każdy pracodawca obowiązany jest: 

 utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub 
eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia 
służące do pomiarów tych czynników; 

 przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla 
zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz 
udostępniać je pracownikom. 
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Elektroniczna ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie 
za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami. W tym celu należy uzyskać wpis do Rejestru BDO.  

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 
została uruchomiona w styczniu 2018 r. w celu rejestracji podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 
Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. 
moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości, co zapewni podmiotom w pełni 
elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych  
i sprawozdawczych. 

Każdy przedsiębiorca, który: 

 wytwarza, zbiera, przetwarza lub transportuje odpady, 
 wprowadza na rynek: produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory, 

powinien sprawdzić czy jego działalność wymaga rejestracji w bazie. W tym celu 
należy wejść na stronę www.bdo.mos.gov.pl i odpowiedzieć na kilka pytań. 

By zarejestrować się w bazie należy pobrać ze strony wniosek, uzupełnić go i złożyć 
we właściwym dla siedziby firmy lub miejscu zamieszkania urzędzie marszałkowskim. 
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AUDYT RODO 

Odkąd obowiązuje RODO, wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości czy 
stosowane przez nich rozwiązania są zgodne z przepisami. Dobrym sprawdzianem 
podjętych działań jest tzw. audyt z zakresu ochrony danych osobowych 
przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy zewnętrznej. Pozwala on 
upewnić się, że wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione. 

Niektóre przedsiębiorstwa i instytucje zastanawiają się, jak samodzielnie 
przeprowadzić audyt danych osobowych. Warto zaznaczyć, że sprawdzenie 
jakichkolwiek działań i ich zgodności z przepisami wymaga dokładnej znajomości 
prawa, a także umiejętności poprawnego jego zastosowania w praktyce. Dla osób, 
które na co dzień nie mają styczności z przepisami, przeprowadzenie audytu może 
stanowić nie lada problem. Ponadto szablon przeprowadzania takiego audytu nie 
istnieje, ponieważ każda firma i instytucja mają  inne procesy przetwarzania danych  
w swojej organizacji. 

Dlatego też, przeprowadzenie audytu warto zlecić ekspertom, którzy rzetelnie  
i profesjonalnie dokonają kontroli w przedsiębiorstwie. 

Audyt z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje wskazanie potencjalnych 
uchybień oraz wskazówki, które służą poprawie bezpieczeństwa informacji i danych 
osobowych. 
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Światowy Dzień Ergonomii 

12 listopada obchodzimy Światowy Dzień Ergonomii. Do kalendarza został wpisany 
w 2005 r. w celu popularyzacji bezpiecznych i korzystnych dla zdrowia warunków 
pracy.  

Ergonomia to dziedzina zajmująca się bezpieczeństwem i komfortem w miejscu pracy. 
Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych, a także wpłynąć na wydajność pracy zatrudnionych osób. 

Pracodawca, chcąc zapewnić odpowiednie warunki pracy, powinien skupić się też na 
wdrożeniu zasad ergonomii w przedsiębiorstwie.  

Czy opłaca się wdrażać ergonomię w miejscu pracy? 

Odpowiedź na pytanie jest jednoznaczna – zdecydowanie tak! Korzyści są oczywiste – 
lepsze samopoczucie pracowników, mniej wydatków na leczenie czy rehabilitację,  
w konsekwencji większe zadowolenie i wydajność w pracy. Dla pracodawcy 
konkretne, policzalne zyski oraz oszczędności wynikające z mniejszego 
prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Takie działanie opłaca się wszystkim! 
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