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Co szósty wypadek przy pracy wynika z niskiej jakości szkoleń bhp 

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP dane dotyczące wypadków przy pracy. Ukazują one, że co 
szósty wypadek przy pracy jest wynikiem niewłaściwego przygotowania pracownika 
i braku instruktażu. Powodem tego są słabej jakości szkolenia bhp. 

Dane PIP wyglądają następująco: od 2016 r. do pierwszego półrocza 2019 r. 
zanotowano 1,2 tys. wypadków przy pracy spowodowanych m.in. nieprawidłowym 
przeszkoleniem pracowników i przygotowaniem ich do pracy. W wyniku czego 
poszkodowanych zostało 1,3 tys. osób, w tym 173 poniosło śmierć, a 484 doznało 
ciężkich obrażeń ciała. 

Taki stan rzeczy wynika z kilku przyczyn: pracodawcy korzystają z niskiej jakości usług 
szkoleniowych, zmiany w przepisach Kodeksu pracy spowodowały, że ok. 5 mln 
pracowników pozbawiono możliwości odświeżenia informacji z zakresu bhp, w tym 
też udzielania pierwszej pomocy. 

ROP postuluje o wprowadzenie zmian, zgodnie z którymi jednostki szkoleniowe 
musiałyby posiadać certyfikaty.  

SEKA S.A. jest certyfikowaną jednostką edukacyjną w CIOP-PIB i już od wielu lat 
stawia na jakość swoich szkoleń. Doświadczeni eksperci prowadzą szkolenia w sposób 
interesujący i angażujący, a wdrożony system jakości zgodny z ISO 9001:2015 
potwierdza wysokie standardy działania. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Przez dwa lata szkolenia z dofinansowaniem w woj. wielkopolskim 

SEKA S.A. wygrała nowy projekt unijny pn. „Kompleksowe wsparcie osób dorosłych 
z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego”. 28 listopada br. 
odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu. Projekt obejmuje podregion miasto Poznań i będzie 
realizowany w ciągu dwóch lat. 

W ramach projektu SEKA S.A. wsparciem zostanie objętych 1190 osób dorosłych (714 
kobiet): 

 w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie  
o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), 

 uczących się, 
 pracujących lub zamieszkujących na obszarze podregionu miasto Poznań. 

Osobom tym w zależności od ich sytuacji na rynku pracy (osoba pracująca czy 
bezrobotna) będzie udzielane wsparcie nawet do 93 proc. kosztów kształcenia. 

W projekcie będą podejmowane działania: promocja, rekrutacja, doradztwo 
zawodowe, usługi rozwojowe realizowane poprzez BUR, monitoring usług 
rozwojowych. 

Uczestnik projektu sam wybiera usługę, która odpowiada jego potrzebom 
rozwojowym. Następnie sam (nie pracodawca) zgłasza się do operatora. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Smog przyczyną chorób płuc i alergii 

Wraz z początkiem sezonu grzewczego smog zaczyna przybierać na sile. 
Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, powoduje zwiększoną podatność 
na infekcje, jest też przyczyną poważnych schorzeń, takich jak astma czy nowotwory 
płuc.  

Sytuacja w Polsce wygląda źle, a wręcz dramatycznie, jeśli chodzi o jakość powietrza. 
Takie wnioski przedstawia dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu 
Medycznego. 

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie 
ludzi. Notowane są przedwczesne zgony na poziomie blisko 50 tys. osób rocznie, 
epidemia astmy i różnych typów alergii (w Polsce jest już ponad 12 mln alergików). 

Jako przykład takiego stanu rzeczy Piotr Dąbrowiecki podaje sytuację ze stycznia 2017 
r. Wówczas zanieczyszczenie trwało bardzo długo, niemal miesiąc. W efekcie do 
placówek medycznych w tym czasie trafiło o 17 proc. więcej pacjentów z objawami 
astmy oskrzelowej, o ok. 30 proc. więcej chorych z problemami z oddychaniem i o 60 
proc. więcej osób z kaszlem. Powołując się na statystyki Głównego Urzędu 
Statystycznego podaje, że w styczniu 2017 r. zmarło o 11 tys. więcej Polaków niż  
w styczniu rok czy dwa lata wcześniej. 

Przedstawione fakty pokazują, w jak alarmującej sytuacji znajdują się mieszkańcy 
zanieczyszczonych miast Polski. Wnioski są jednoznaczne, zjawisko smogu powinno 
być priorytetem dla rządzących. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Przepełnione szkoły, a trudne do spełnienia obowiązki BHP i PPOŻ. 

W obecnych, przepełnionych szkołach i placówkach edukacyjnych wywiązanie się  
z obowiązków BHP i PPOŻ. jest nie lada wyzwaniem dla każdego dyrektora.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach oraz § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 
719) jednoznacznie wskazują, jakie wytyczne muszą być spełnione, by zapewnić 
bezpieczeństwo uczniom i pracownikom przebywającym w budynku.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor musi zapewnić uczniom w szkole lub 
placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Często, ze 
względu na dużą liczbę uczniów, jest to trudne zadanie do wykonania. Inne problemy 
to też brak odpowiedniej liczby oczek ustępowych.  

Próbne alarmy przeprowadzone w szkołach zobrazowały kolejny problem – budynki 
nie są dostosowane do tak dużej liczby osób. Korytarze się blokowały, powstawały 
zatory. 

Problemy są poważne, szczególnie, że chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 
Dyrektorzy stoją przed trudnym zadaniem – wywiązaniem się z obowiązków bhp  
i ppoż. W takiej sytuacji pomocne może być skorzystanie z doświadczenia 
niezależnych ekspertów zewnętrznych, którzy być może znajdą dobre rozwiązanie. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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SEKA S.A. przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy 

14 listopada br. SEKA S.A. została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. 
Tym samym zostaliśmy docenieni za dobre wyniki w zakresie poprawy warunków 
pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.  

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostało powołane przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w 1998 r. Jego celem nadrzędnym jest 
budowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, 
upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. 

Ponadto Forum ma służyć do budowania partnerskich kontaktów pomiędzy jego 
członkami, pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy 
wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-
PIB. 

Obecnie organizacja zrzesza  146 przedsiębiorstw (z reguły dużych),  które mogą być 
stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. 

Uznanie przez CIOP-PIB świadczy o naszym pełnym zaangażowaniu w sprawy ważne 
i istotne dla zapewnienia i przestrzegania najważniejszych zasad – zasad BHP.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Systemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych  
i magazynowych 

Obiekty przemysłowe i magazynowe to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym  
i szybkim stopniu rozprzestrzeniania się pożaru. Właściciel lub zarządca tego typu 
obiektów powinien zainstalować odpowiednie systemy, które będą skutecznie 
zapobiegać pożarom, a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je wykrywać, 
sygnalizować i gasić. 

W budynkach produkcyjnych i magazynowych najczęściej stosuje się poniższe 
systemy ochrony ppoż.: 

 Systemy ręczne: gaśnice i agregaty przenośne oraz wewnętrzna i zewnętrzna 
sieć hydrantowa. Są to środki pierwszego reagowania na źródło ognia. 

 Automatyczne systemy wykrywania i sygnalizowania pożaru: detektory, 
potocznie zwane czujkami płomienia, dymu lub ciepła oraz ręczne przyciski 
ostrzegawcze. 

 Automatyczne urządzenia kontrolowania i gaszenia pożaru: instalacja 
tryskaczowa lub zraszaczowa, w przypadku pomieszczeń serwerowni lub 
elektronicznych systemów sterowania procesami technologicznymi  
w budynkach produkcyjnych stosuje się instalację gaśniczą, w której 
wykorzystywany jest neutralny gaz gaśniczy np. azot. 

 Systemy usuwania dymu (klapy dymowe). Usuwanie dymu może się odbywać 
w sposób naturalny – systemy wentylacji grawitacyjnej lub poprzez 
automatyczne otwarcie klap oddymiających w połaci dachowej, które 
umożliwiają odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Kto dokonuje zgłoszenia choroby zawodowej? 

Chorobą zawodową określa się schorzenie, które powstało w wyniku działań 
czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, albo  
w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym. 
Wykaz chorób zawodowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. 

Obowiązki pracodawcy oraz postępowanie w sprawie chorób zawodowych 
określa  art. 235. Kodeksu pracy. A więc, zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej  
u pracownika dokonuje: 

 pracodawca; 
 lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby 

zawodowej u pracownika; 
 pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego 

objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie 
zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad 
nim profilaktyczną opiekę zdrowotną; 

 lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie 
wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej. 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza pracodawca na odpowiednim formularzu do 
państwowego inspektora sanitarnego i okręgowego inspektora pracy. Ich właściwość 
ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez 
pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Pracownicy zyskali większe uprawnienia w sporach z pracodawcami 

Od 7 listopada br. sąd będzie mógł przywrócić zwolnionego pracownika do pracy 
jeszcze przed zakończeniem procesu. Takie uprawnienia uzyskali pracownicy na 
mocy nowelizacji ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460). 

Celem reformy jest usprawnienie i przyspieszenie postępowań cywilnych. Nowelizacja 
wprowadza wiele nowych rozwiązań, które służą rozstrzyganiu znacznej części spraw 
już na pierwszej rozprawie. Skraca drogę obywateli do sądów – sprawy zwykle będą 
toczyć w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Jak pisze „Rzeczpospolita” na mocy tych zmian „pracownicy zyskali potężne 
uprawnienie w sporach z pracodawcami. Po zwolnieniu mogą się domagać 
przywrócenia do pracy już przez sąd I instancji”. Procesy w sprawach pracowniczych 
potrafią się ciągnąć przez kilka lat, więc pracownicy będą mogli wrócić na stanowisko 
jeszcze przed prawomocnym ich zakończeniem. 

Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski Paruch tłumaczy dla „Rz”, że do tej 
pory większość zwolnionych walczyła jedynie o odszkodowanie, gdyż przywrócenie po 
latach procesu było bezcelowe. Teraz roszczenie o przywrócenie do pracy  
z pewnością wróci do łask. Takie postępowanie pracownika oznacza dla pracodawców 
większe ryzyko powrotu zwolnionego i związanych z tym komplikacji organizacyjnych  
i kosztów. A za ugodowe zakończenie sporu przedsiębiorca będzie musiał więcej 
zapłacić. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Wrocław walczy ze smogiem 

330 mln zł tyle do 2024 r. chce przeznaczyć Wrocław na działania związane  
z likwidacją pieców starego typu. Mieszkańcy mogą otrzymać nawet 20 tysięcy zł na 
likwidację pieca wraz z wymianą okien oraz zwolnienie z czynszu w mieszkaniach 
komunalnych, w których najemcy zlikwidują piec. Są to działania mające na celu 
realizację zapisów uchwały antysmogowej. 

We Wrocławiu z roku na rok spada liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych norm 
zanieczyszczenia powietrza, tak wynika z danych NIK oraz WIOŚ. Zgodnie  
z obowiązującą uchwałą antysmogową, we Wrocławiu po 2024 roku nie powinny już 
funkcjonować piece pozaklasowe oraz piece najniższych klas (pierwszej i drugiej). Zaś 
do 2028 roku mają być usunięte, z nielicznymi wyjątkami, wszystkie piece na paliwa 
stałe. 

- Wrocław wolny od smogu to jedno z dwóch najważniejszych zadań stoją przed nami. 
Jego realizacja wymaga interdyscyplinarnych działań – podkreślał Jacek Sutryk, 
prezydent Wrocławia, prezentując szeroki plan poprawy jakości powietrza w stolicy 
Dolnego Śląska. 

Aby oszacować środki niezbędne do wykonania tych zadań oraz rozpoznać 
szczegółową strukturę wrocławskiej niskiej emisji, magistrat podpisał z Politechniką 
Wrocławską umowę na kompleksowe badania. Po 10 miesiącach prac ustalono, że na 
terenie miasta jest 20 035 lokali, w których należy usunąć stare piece. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Światowy dzień ergonomii 

Obchodzony od 2005 roku Dzień Ergonomii, ma na celu popularyzację zapewnienia 
ergonomicznych warunków pracy, jako podstawowego środka zapobiegającego 
dolegliwościom np. powodowanym przez układ mięśniowo szkieletowy. Zdaniem 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, zmiany chorobowe dotyczą 
najczęściej pleców, karku, ramion i kończyn górnych, ale mogą również dotyczyć 
kończyn dolnych. 

Dolegliwości mogą być powodowane przez: 

 przenoszenie ciężkich przedmiotów w niewłaściwej pozycji, 
 powtarzające się energiczne ruchy, 
 niewygodną, nieruchomą pozycję, 
 wibracje, 
 utrzymywanie przez dłuższy czas tej samej pozycji (stojącej lub siedzącej). 

Na powstawanie dolegliwości mogą mieć również wpływ czynniki takie jak słabe 
oświetlenie czy niska temperatura środowiska pracy. Istnieje coraz więcej przesłanek 
świadczących o tym, że powstawanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych może być 
powodowane czynnikami psychofizycznymi. 

Podstawową metodą zapobiegania dolegliwościom jest profilaktyka. Przede 
wszystkim należy dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb. Bardzo ważne jest 
też przyjmowanie właściwej postawy oraz wykonywanie ćwiczeń polegających na 
rozciąganiu i rozluźnianiu mięśni. 
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