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Promocja zdrowia wśród pracowników 

20% pracowników deklaruje, że odejdzie z pracy, jeżeli pracodawca nie będzie coraz 
lepiej dbał o ich zdrowie, a ponad 40% przyznaje, że prozdrowotne działania firmy 
wpłyną na ich większą motywację do pracy.  

Krajowe Centrum Promocji zdrowia i Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w 
ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia opublikowało raport, który ukazuje jak 
zachowują się i co myślą  o zdrowym odżywianiu się i aktywności fizycznej pracownicy 
średnich i dużych firm na ternie Polski.  

Sponsorowanie opieki medycznej to nie wszystko. Z badania wynika, że tylko dla co 
piątego pracownika dostępność do lekarzy należy do jednej z trzech spraw 
najważniejszych dla swojego zdrowia. Pracownicy oczekują od swoich firm działań, 
które wspierają ich zdrowie i nie chodzi wyłącznie o  karnety do obiektów sportowo-
rekreacyjnych oraz prozdrowotne festyny. Blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że  
w przypadku zmiany pracy będzie poszukiwać takiej firmy, która zadba o ich zdrowie 
znacznie lepiej, niż wymagają tego przepisy bhp. 

Opublikowane wyniki wyraźnie ukazują, że oczekiwania zatrudnionych przerastają to, 
co oferują im firmy. Blisko 60% chce, by zakład pracy zbierał od nich informacje 
dotyczące ich oczekiwań od pracodawcy jak łatwiej prowadzić zdrowy styl życia. Tylko 
8% badanych potwierdza, że firma interesowała się tą kwestią. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Tylko co czwarta firma próbuje przeciwdziałać mobbingowi 

Ubiegłoroczne badania przeprowadzone przez Koalicję Bezpieczni w Pracy pokazały, 
że w polskich firmach 60% pracowników doświadczyło nieodpowiedniego 
traktowania przez przełożonego, a 46% padło ofiarą mobbingu. Niestety, jedynie co 
czwarty pracodawca podejmuje jakiekolwiek czynności, by przeciwdziałać temu 
zjawisku. 

Jan Obojski, pełnomocnik ds. zarządzania logistycznego w ILS Grupa Inter Cars, 
ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy w rozmowie z agencją Newseria Biznes wskazuje, 
że mobbing dotyczy całej organizacji. Zła atmosfera wpływa na efektywność pracy, 
pogarsza się też reputacja firmy oraz cała atmosfera wokół niej. Istotą samego 
mobbingu jest trwałość i uporczywość podejmowanych działań. 

– Jeżeli presja na pracownika jest długotrwała, powtarzana, wówczas mamy do 
czynienia z mobbingiem. Takiego działania dopuszczają się pracodawcy i bezpośredni 
przełożeni, ale niewielu pracowników zdaje sobie sprawę z tego, że również inny 
pracownik może go mobbingować – mówi Jan Obojski . 

80% badanych wskazało, że woli pracę z mniejszym wynagrodzeniem, ale w firmie  
o dobrej reputacji. Mobbing wpływa nie tylko na decyzje pracowników w kwestii 
zmiany przedsiębiorstwa, może mieć także poważne konsekwencje prawne dla firmy 
– pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń, „jeśli wskutek uporczywego 
nękania rozwiązał umowę o pracę lub poniósł z tego tytułu konkretną szkodę”. 

 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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BDO: sprawozdania za odpady do 30 czerwca 2020 r. 

Nowelizacja ustawy o odpadach dopuszcza równolegle prowadzenie 
ewidencji  odpadów w bazie danych (BDO) oraz w formie papierowej do 30 czerwca 
2020 r. Do tego też dnia przedsiębiorcy mają czas na złożenie sprawozdań 
odpadowych za 2019 r. 

31 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji  
i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami (BDO). 

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas oraz na złożenie 
sprawozdań odpadowych – do 30 czerwca. Dotychczas dokumenty te należało 
składać do 31 marca następnego roku za rok poprzedni.  

Również do końca czerwca został przedłużony czas na rejestrację do bazy BDO. Do 30 
czerwca 2020 r. pracodawca może równolegle prowadzić ewidencję w BDO oraz  
w formie papierowej, o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów 
(KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. 
Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r. wystawione 
dokumenty w formie papierowej należy wpisać do systemu BDO. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Koronawirus – objawy i zasady postępowania 

W ostatnich kilku tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji wystąpiły 
zachorowania, które charakteryzują się wysoką temperaturą ciała pow. 38°C, 
kaszlem, dusznościami i problemami z oddychaniem. Epidemiologia zakażenia 2019-
nCoV, czyli koronawirusem, nie jest jeszcze dobrze znana.  

W komunikacie z 25 stycznia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podaje, że dla celów 
dochodzenia epidemiologicznego zostały opracowane wstępne definicje przypadków 
oraz zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie tym wirusem. 

Zgodnie z  wytycznymi za przypadek podejrzany uznaje się przypadek, który wystąpił 
po 9 stycznia 2020 r., ma związek z odbytą podróżą do obszarów występowania 
wirusa lub z bliską stycznością z osobą, która podróżowała, w ciągu 14 dni przed 
wystąpieniem objawów i charakteryzuje się: 

 temperaturą ciała powyżej 38°C, 
 objawami choroby układu oddechowego, np. kaszel, duszność, trudności  

w oddychaniu, radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu 
niewydolności oddechowej – ARDS. 

GIS informuje, że w przypadku zaobserwowania tych objawów u siebie należy 
bezzwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala, gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego. 

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

13 stycznia br. rozpoczęła się pierwsza tura ferii zimowych. O to, by były beztroskie, 
wesołe, a przede wszystkim bezpieczne, powinni zadbać rodzice, którym z pomocą 
wychodzi Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jej zadaniem jest nadzór w zakresie 
sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, 
zgłoszonymi do Kuratorium Oświaty.  

GIS zapewnia, że inspektorzy skontrolują zgłoszone ośrodki. Oceniane będą warunki 
pobytu dzieci i młodzieży dotyczące m.in: 

 stanu czystości pomieszczeń; 
 dostępu do środków utrzymania higieny osobistej (ciepłej wody, mydła, 

ręczników); 
 sposobu zapewnienia opieki medycznej; 
 stanu sanitarnego bloku żywienia, warunków przechowywania żywności, jej 

jakości zdrowotnej; 
 stanu czystości terenu wokół miejsca, w którym zorganizowany jest 

wypoczynek. 

Każdy rodzic, który ma wątpliwości co do wypoczynku dziecka może uzyskać 
szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca wypoczynku na stronie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej  https://wypoczynek.men.gov.pl. Ponadto 
problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu 
wypoczynku może zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-
epidemiologicznych. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
https://wypoczynek.men.gov.pl/
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Zasady bezpieczeństwa pożarowego zimą 

Wbrew pozorom to zimą dochodzi do zwiększonej liczby pożarów, ponieważ ogień 
wybucha zazwyczaj wewnątrz budynków. Najczęstszą przyczyną ich powstawania 
jest nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem. 

Bezpieczeństwo w domu zależy przede wszystkim od nas samych i naszych czynów. 
Zapamiętaj więc  tych kilka ważnych zasad: 

 nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wskazane, 
 używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc 

instalacji elektrycznej, 
 nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj stałych 

instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych, 
 nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu 

palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, ) - 
zachowaj odległość minimum 50 cm, 

 nie zatykaj przewodów wentylacyjnych, 
 nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki, 

zwłaszcza w budynkach z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie 
ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt kończą się poważnym zatruciem 
organizmu. 

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zawiadomić straż pożarną. Po 
przybyciu strażaków należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 
kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Czy wypalenie zawodowe jest chorobą? 

Wypalenie zawodowe nadal nie jest chorobą i lekarze nie  będą wystawiać z tej 
okazji zwolnień lekarskich. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w ubiegłym roku 
doprecyzowała definicję wypalenia, którą wpisała do Klasyfikacji Chorób  
i Problemów Zdrowotnych. Zgodnie z nią wypalenie to obecnie syndrom, 
wynikający z przewlekłego stresu w pracy, z którym nie można sobie skutecznie 
poradzić.  

W najnowszej klasyfikacji chorób - ICD-11(2019) wypalenie nadal nie jest 
klasyfikowane jako choroba, jednak została doprecyzowana jego definicja  
i przypisanie do podkategorii problemów wynikających z pracy zawodowej. 

Obecnie wypalenie jest charakteryzowane przez trzy wymiary: 1 – wyczerpanie lub 
brak energii, 2 – cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy, 3 – 
zmniejszone poczucie własnej skuteczności. 

Ważne jest to, że w obecnym brzmieniu wypalenie odnosi się jedynie do kontekstu 
zawodowego i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń z innych 
obszarów życia. 

Czy lekarze mogą wystawiać L4 na wypalenie zawodowe? Przepisy w Polsce 

zakładają, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko w przypadku choroby, która 

uniemożliwia wykonywanie pracy. Wypalenie, w myśl klasyfikacji chorób ICD-11, 

chorobą nie jest.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nabór zgłoszeń o dofinansowanie – Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

W roku 2020, podobnie jak w poprzednich latach, będzie można skorzystać ze 
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkolenia 
ustawicznego. SEKA S.A. pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy procedury 
zgłoszeniowej oraz przeprowadzi szkolenia, które najbardziej odpowiadają 
potrzebom pracowników twojej firmy. Ogłoszono pierwsze terminy! 

Kto może skorzystać z dofinansowania? Z dofinansowania mogą skorzystać: firmy, 
instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę 
co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Programem mogą być objęte 
osoby, które znajdują się w grupie zagrożonej utratą zatrudnienia z powodu braku 
kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy, wymagających przekwalifikowania 
lub uzupełnienia wiedzy. 

Środki z KFS mogą być spożytkowane na: 

 kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział 
pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

 badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, 
 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem 

w kształceniu ustawicznym. 

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do 
wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Piec to nie śmietnik! 

Spalając śmieci w piecach swoich domów emitujemy toksyczne substancje, 
które  mogą być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego. Ponadto 
zatruwają okolicę, a gromadząca się smoła i sadza może doprowadzić do pożaru w 
kominie. 

Ministerstwo Środowiska podaje, że co roku Polacy spalają w piecach ok. 2 mln ton 
odpadów. Takie działanie jest nie tylko szkodliwe dla środowiska i zdrowia, ale też 
może narazić na wysoką karę – nawet do 5000 zł. 

Wiele gmin i województw na mocy art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) przyjęło uchwały, które mają na celu 
zapobieżenie negatywnemu oddziaływaniu smogu na zdrowie ludzi lub na 
środowisko. 

Uchwały określają m.in.: rodzaj paliw i instalacji (kotłów, pieców, kominków) jakie 
można użytkować oraz rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy. 

Za nieprzestrzeganie przepisów uchwały grozi grzywna do 5 tys. zł. Warto też 
pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Każdy mieszkaniec, jeżeli jest świadkiem spalania odpadów, może ten fakt zgłosić 
do Straży Miejskiej, w odpowiednim wydziale Urzędu Miejskiego, a także do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – gdy śmieci spala 
przedsiębiorca. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki 

Według rankingu najbardziej stresujących zawodów praca na stanowisku 
pielęgniarki znajduje się w jego czołówce. Nic dziwnego, jest to praca zmianowa, 
obejmująca pracę w nocy, a jej wykonywanie obarczone jest dużym ryzykiem. 

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała kartę informacyjną dotyczącą zagrożeń na 
tym stanowisku pracy oraz zasad jak bezpiecznie wykonywać swoje czynności w tym 
zawodzie. 

Zagrożenia biologiczne. Bezpośredni kontakt z pacjentami, którzy bywają nosicielami 
groźnych chorób, oraz materiałem zakaźnym pochodzącym od chorych – to czynniki 
zwiększające ryzyko zachorowania. 

Zagrożenia chemiczne. Trucizny, preparaty dezynfekcyjne i leki cytostatyczne mogą 
wywoływać skutki zdrowotne o różnym nasileniu od uszkodzeń skóry, błon 
śluzowych, układu oddechowego po zmiany nowotworowe, a nawet zgon.  

Zagrożenia związane z pracą w wymuszonej pozycji. Praca w pozycji stojącej, 
długotrwałe wykonywanie czynności w pozycji siedzącej, przyjmowanie wymuszonej 
pozycji ciała (np. dźwiganie pacjentów) mogą powodować choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego, w szczególności choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, 
obręczy barkowej i nadgarstków.  

Inne zagrożenia Stres i wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego w wyniku pracy 
zmianowej, nocnej, dużej odpowiedzialności zawodowej oraz innych czynników 
psychologicznych i organizacyjnych.  

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

