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Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 
 
Główny Instytut Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 
Zdrowia ogłosiły zasady organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Celem 
wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, 
minimalizowanie ryzyka zakażenia, ograniczenie liczby kontaktów na terenie 
miejsca wypoczynku oraz stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów 
określających warunki bezpieczeństwa. 

Organizator zobowiązany jest do przeszkolenia kadry wypoczynku w zakresie 
obowiązujących procedur w czasie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą 
prowadzić specjaliści ds. bhp. W czasie wypoczynku należy przestrzegać zasad: 

 kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, 
 codzienne należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, 

blaty, włączniki, 
 na bieżąco dezynfekować toalety, 
 prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka 

do dezynfekcji. 

Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia  
u kogokolwiek na obozie niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 
koronawirusem, niezwłocznie powinien odizolować osobę w oddzielnym 
pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia 
koronawirusem. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Silversi w firmie. Jak dostosować stanowisko pracy? 

Społeczeństwo się starzeje, a rezerwy młodych kandydatów się kurczą. Już niedługo 
pracodawcy będą zmuszeni ostro konkurować o młodych pracowników lub sięgnąć 
po tzw. silversów. Bez względu na wybór pracownika, pracodawca ma obowiązek 
zapewnienia mu ergonomicznego stanowiska pracy.  

Wbrew powszechnemu przekonaniu to pracownicy w wieku dojrzałym mogą być 
bardziej opłacalni dla pracodawcy. Przede wszystkim cechuje ich m.in.: bogate 
doświadczenie, lojalność, odpowiedzialność, dokładność, szacunek dla pracy, czy 
przywiązanie do firmy. Ponadto pracodawca ponosi mniejsze koszty z powodu 
absencji chorobowej pracownika po 50. roku życia. 

Istotnym elementem, o który pracodawca powinien zadbać zatrudniając silversa, jest 
poprawne dostosowanie miejsca pracy do jego psychofizycznych możliwości 
i potrzeb. Chodzi o to, by wykonywanie czynności służbowych było łatwiejsze, mniej 
obciążające dla organizmu i jednocześnie efektywne. 

Przystosowując miejsce pracy należy m.in.: dostosować urządzenia, narzędzia  
i wyposażenie do indywidualnych rozmiarów pracownika; zminimalizować 
konieczność skręcania i pochylania tułowia oraz obciążenie stawów nadgarstkowych; 
zapewnić większe natężenie oświetlenia; zwiększyć kontrast oraz litery i symbole na 
różnego rodzaju wyświetlaczach, monitorach oraz materiałach drukowanych. 

Zatrudnianie lub utrzymanie starszych pracowników w firmie wymaga zrozumienia 
zmian, którym podlegają ludzie wraz z wiekiem i dostosowanie do tych wytycznych 
zarówno kultury organizacyjnej jak też profilaktyki prozdrowotnej. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Powroty do pracy – zalecenia dla pracodawców 
 
Pracownicy powoli wracają do biur, zakładów i innych miejsc pracy stacjonarnej. 
SARS-CoV-2 wciąż jest, nikt go nie wyłączył i nie nakazał opuszczenia Polski. 
Wracając do pracy należy więc w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych zaleceń 
MZ i GIS.  

Zanim pracownicy wrócą do swoich stanowisk pracy stacjonarnej pracodawca 
powinien ocenić ryzyko zarażenia koronawirusem oraz odpowiednio przystosować 
biuro. Wytyczne dotyczące pracy w okresie trwania pandemii powinny znaleźć się  
w nowym regulaminie, a kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie z nim 
wszystkich pracowników. 

Państwowa Inspekcja Pracy zaleca, by w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych 
zasad higieny. W taki sposób uniknie się nie tylko zarażenia się koronawirusem, ale 
również innymi wirusami lub bakteriami. 

W miejscu pracy należy m.in.:  

 zapewnić codzienną dezynfekcję często dotykanych powierzchni (klamki, blaty 
robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne); 

 zapewnić dostęp do miejsc, w których pracownicy, klienci i kontrahenci mogą 
myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpowiednimi 
środkami. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń 
 
Sytuacja spowodowana problemami z wdrożeniem BDO, a następnie pandemią 
koronawirusa sporo namieszała przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki 
odpadami. Terminy składania sprawozdań i zezwoleń, a także sposób prowadzenia 
ewidencji zostały określone w tarczy 3.0. 

Do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć roczne sprawozdanie za 2019 r. dotyczące 
odpadów komunalnych za pomocą BDO.  

Do 11 września 2020 r. również za pomocą BDO należy złożyć marszałkowi 
województwa tzw. odpadowe roczne sprawozdania za 2019 r.  

Do 30 września 2020 r. należy przeprowadzić audyt zewnętrzny za 2019 r. Obowiązek 
dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
prowadzących zakłady przetwarzania. 

Do 31 października 2020 r. podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji 
odpadów (za wyjątkiem prowadzących strzępiarki i stacje demontażu) muszą 
przekazać marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wytworzonych 
odpadach i gospodarowaniu odpadami. 

Do 31 grudnia 2020 r. istnieje możliwość sporządzania dokumentów ewidencji 
odpadów w formie papierowej. Wzory kart, na podstawie których można prowadzić 
taką ewidencję, znajdują się w załącznikach 5a-5g ustawy o odpadach. Do końca roku 
bezkarnie mogą prowadzić działalność podmioty, które wystąpiły o wpis do BDO, ale 
nie uzyskały jeszcze numeru rejestrowego. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Laptop to też komputer – ergonomia 

Laptopy czy tablety to sprzęty przenośne i nie wpisują się w definicję stanowiska 
pracy z monitorem ekranowym. Mimo to, zasadne jest kwalifikowanie tych 
urządzeń jako systemu komputerowego i organizowanie miejsc pracy zgodnie  
z zasadami bhp i ergonomii.  

Laptop czy tablet nie zawierają elementów, które pozwalają traktować je jako system 
komputerowy, składający się z osobnego monitora, klawiatury i jednostki centralnej. 
A więc urządzenia te nie wpisują się w definicję zawartą w rozporządzeniu. Warto 
jednak pamiętać, że od ustanowienia przepisów upłynęło wiele lat, podczas których 
nastąpił znaczny postęp technologiczny. Obecnie laptopy często stanowią 
wyposażenie typowo biurowego stanowiska pracy. Pracę z laptopem czy tabletem 
należy również organizować w sposób zapewniający wymagania i zasady bhp oraz 
ergonomii. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaleca, by podczas 
pracy z urządzeniem przenośnym pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 

 tablet lub laptop powinien być ustawiony na biurku na podstawce oraz mieć 
ok. 30-45° kąta nachylenia ekranu (zapobiega to nadmiernemu pochylaniu się), 

 do dłuższej pracy z tabletem i laptopem należy korzystać z dołączanej 
klawiatury i myszki, 

 ekran monitora należy ustawić tak, aby unikać odbić światła od okien  
i oświetlenia górnego, 

 wielkość czcionki powinna być dobrana w taki sposób, by nie obciążać 
nadmiernie oczu. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nowa piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej 

Aktywność fizyczna oraz prawidłowa dieta leżą u podstaw dobrego samopoczucia. 
Piramida zdrowego żywienia w sposób graficzny, a przy tym zwięzły, ukazuje zasady 
zdrowego stylu życia. Aktualna Piramida jest odpowiedzią na zalecenia WHO  
i zawiera w sobie ideę „Mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika”. 

Piramida zdrowego żywienia jest jednym z elementów informacyjnej kampanii 
społecznej CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy", promującej aktywność fizyczną wśród 
osób pracujących.  

 Aktywność fizyczna – codziennie powinniśmy przynajmniej 30-45 minut poświęcić 
na sport. Nie musi to być typowe uprawianie sportu, poprzez aktywność fizyczną 
rozumie się: chodzenie po schodach, spacer, nordic walking, jazda na rowerze, 
pływanie, etc. 

 Owoce i warzywa – podstawą diety powinny być warzywa i owoce – muszą 
stanowić przynajmniej połowę tego, co jemy. Pamiętać też należy o właściwych 
proporcjach: ¾ warzywa i ¼ owoce. 

 Produkty zbożowe – nadal stanowią ważny składnik naszego żywienia. 
Rekomenduje się spożywanie produktów z pełnego ziarna, a także kasze i brązowy 
ryż.  

 Mleko i jego przetwory - zaleca się spożywanie co najmniej 2 dużych szklanek 
mleka, które można zastąpić np. kefirem, jogurtem i – częściowo – serem.  

 Mięso i ryby – zaleca się ograniczenie spożywania mięsa, zwłaszcza czerwonego, 
do 0,5 kg na tydzień, i zastąpienia go rybami, roślinami strączkowymi i jajkami. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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 Tłuszcze – specjaliści zalecają, by ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych i 

zastąpić je olejami roślinnymi i orzechami. 

 
Aktywność fizyczna w miejscu pracy 

Odpowiednia i regularna aktywność fizyczna jest jednym z najprostszych  
i najtańszych sposobów na poprawienie swojego zdrowia fizycznego oraz 
psychicznego. Liczne badania dowodzą, że uprawiając sport jesteśmy w stanie 
zapobiec lub zniwelować skutki chorób cywilizacyjnych, takich jak: nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, zawał serca, otyłość, a nawet rak płuc, piersi i jelita grubego.  

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy mając na uwadze 
korzystne oddziaływanie aktywności fizycznej na zdrowie osób pracujących ogłosił  
w 2020 roku informacyjną kampanię społeczną pn. „Aktywni w pracy”. Kampania 
będzie realizowana od maja do grudnia 2020 r. 

Z badań EUROFOUND wynika, że więcej niż 1 na 3 Polaków spędza w pracy dłużej niż 
40 godzin tygodniowo, przy czym obowiązki służbowe często wykonują w pozycji 
siedzącej lub stojącej. Udowodniono, że siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka dla 
rozwoju wielu chronicznych schorzeń, w tym chorób sercowo-naczyniowych, 
stanowiących główną przyczynę zgonów w świecie zachodnim. 

W wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej czytamy, że ludzkie ciało zostało 
skonstruowane do ruchu, dlatego, by optymalnie funkcjonować i unikać chorób 
wymaga ono regularnej aktywności fizycznej. Badania dowodzą, że między 
aktywnością fizyczną i średnią długością życia zachodzi bezpośrednia korelacja 
– populacje aktywne fizycznie zazwyczaj żyją dłużej niż populacje nieaktywne. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Rola i skład podręcznego sprzętu gaśniczego 

Początkiem pożarów są zazwyczaj małe ogniska, które z reguły można szybko 
ugasić. Aby tak się stało, muszą być szybko zlokalizowane, a w pobliżu powinien 
znajdować się odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.  

Zasadniczą rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej 
fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Sprzęt ten cechuje się przede wszystkim 
małym ciężarem oraz prostotą w użyciu. Może więc go użyć każda osoba dorosła, 
wystarczy, że będzie postępowała według przedstawionej na etykiecie instrukcji. 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego należą, co do zasady: 

 gaśnice przenośne, 
 gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze), 
 hydronetki wodne, 
 koce gaśnicze. 

Podstawowy sprzęt gaśniczy można też uzupełnić o dodatkowy zestaw pomocniczy, 
który nie jest wymagany. W jego skład wchodzą: tłumice, bosaki, łopaty, wiadra, 
beczki z wodą, skrzynie z piaskiem. 

Taki zestaw może być dobrym uzupełnieniem w ośrodkach wypoczynkowych, na 
polach biwakowych, w wiejskich zabudowaniach gospodarskich czy na placach 
budów. 

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


 

 

   seka.pl 

 
Inspektorzy PIP wznawiają kontrole 

Od 22 czerwca br. Inspektorzy pracy przystąpili do wykonywania działań kontrolno-
nadzorczych. W miarę możliwości kontrole mają się odbywać w formie zdalnej, 
poza siedzibą pracodawcy.  

Główny Inspektor Pracy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali nowe 
zasady przeprowadzania kontroli w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2. Zgodnie  
z wytycznymi zaleca się, by przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor 
pracy telefonicznie ustalił z pracodawcą obowiązujące w zakładzie procedury 
dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego. 

Nowe wytyczne przewidują, by czynności (w miarę możliwości) były prowadzone poza 
siedzibą pracodawcy. Dokumenty, które zostaną udostępnione inspektorowi będą 
poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach. 

Gdy jednak konieczne będzie prowadzenie czynności kontrolnych na terenie zakładu 
pracy, Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia,  
a czynności kontrolne prowadzić możliwie jak najkrócej. 

Podczas bezpośredniej kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące  
u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się SARS-CoV-2. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nawet do 500 tyś. dofinansowania na działania prewencyjne  
z zakresu BHP 
 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące 
m.in. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie oraz 
zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy. Kwota przeznaczona na 
dofinansowanie Projektów w 2020 r. wynosi 50 000 000,00 PLN. Wnioski można 
składać od 1 sierpnia br. 

Celem ogłoszonego konkursu jest propagowanie i wspieranie wszelkich działań 
prewencyjnych, poprawiających warunki bhp, ograniczających zagrożenia wypadkami 
przy pracy lub chorobami zawodowymi, redukujących niekorzystne oddziaływanie 
czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Projekty zgłaszane do ZUS powinny 
dotyczyć przynajmniej jednego z wymienionych w regulaminie parametrów 
charakteryzujących warunki pracy lub obszary techniczne.  

Dofinansowaniu nie podlegają działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, 
uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania urządzeń, środków trwałych lub 
innych elementów infrastruktury, ich serwisowaniem oraz szkoleniami. 

Wysokość dofinansowania zależna jest od liczby zatrudnionych osób  
w przedsiębiorstwie. Maksymalne kwoty wynoszą: 

 mikro przedsiębiorstwo – 140 000 PLN 
 małe przedsiębiorstwo – 210 000 PLN 
 średnie przedsiębiorstwo – 340 000 PLN 
 duże przedsiębiorstwo 250 i więcej – 500 000 PLN 
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