
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Aktywność fizyczna Polaków w czasie pracy zdalnej – wyniki badań 

Aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie, zdrowie, wygląd, jest również 

pewnego typu odskocznią od problemów dnia codziennego. Niestety, pomimo 

licznych działań edukacyjnych podnoszących społeczną świadomość w tym zakresie, 

wciąż wiele zastrzeżeń budzi podejście Polaków do aktywnego stylu życia. 

Upowszechnienie się pracy zdalnej spowodowało, że wiele osób ograniczyło swoją i tak 

niewystarczającą aktywność fizyczną. 13% respondentów przyznało, że nie uprawia 

żadnej aktywności fizycznej, a wśród pozostałych najpopularniejsze okazały się spacery 

(najczęściej zaledwie kilka razy w tygodniu). Tylko 9% respondentów wykorzystuje 

przerwy w pracy na aktywność fizyczną. 

Dobrą informacją są wyniki badań Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu 

Pracy. Blisko połowa zatrudnionych deklaruje, że w przypadku zmiany pracy będzie 

poszukiwać firmy, która zadba o ich zdrowie w stopniu większym niż wymagają tego 

przepisy BHP. Co więcej, ponad 40% badanych przyznało, że będzie bardziej angażować 

się w pracę, jeżeli firma lepiej zadba o ich zdrowie. Warto więc, aby pracodawcy 

angażowali się działania sprzyjające aktywności fizycznej pracowników tym bardziej, że 

jest to zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Pracodawca powinien stworzyć takie 

środowisko pracy, które będzie sprzyjało wykonywaniu ćwiczeń – zarówno podczas 

pracy w siedzibie firmy, jak i pracy w domu. 

  



 

 

Konflikty w pracy – jak je rozwiązywać? 

Dobra atmosfera w pracy to jeden z najważniejszych atutów każdej organizacji. 

Konflikty pomiędzy współpracownikami, a także podwładnymi i przełożonymi 

zdarzają się jednak w każdym, nawet najlepiej współpracującym zespole. Kluczową 

kwestię stanowi wtedy rozpoznanie przyczyn sytuacji konfliktowej oraz dobór 

efektywnych i konstruktywnych sposobów jej rozwiązania. 

Oto wybrane, nowoczesne metody kierowania konfliktami w pracy, (przy czym, oczywiście, niektóre z 

nich – jak np. kompromis czy uzgadnianie – znajdują zastosowanie również w sytuacjach 

pozazawodowych): 

 Kompromis − częściowe zaspokojenie zarówno własnych interesów, jak i partnera. Obydwie 

strony zarówno korzystają, jak i tracą podczas konfliktu. Kompromis stanowi popularną formę 

rozwiązywania konfliktów. Najczęściej jest stosowany w przypadku ograniczonych zasobów, 

pożądanych, przez co najmniej dwie osoby. Każda strona coś zyskuje, ale także traci. 

 Uzgadnianie – opiera się na poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. Prowadzi to do próby 

zaspokojenia potrzeb wszystkich stron konfliktu oraz zadowolenia i integracji zespołu. W tej 

metodzie konflikt postrzegany jest, jako wspólny problem wymagający rozwiązania, w taki 

sposób, aby każda strona mogła osiągnąć ważne dla siebie interesy. Uzgadnianie opiera się nie 

na ustępstwach, a współpracy i wypracowaniu stanowiska, które zadowoli wszystkie strony 

konfliktu. Nacisk kładziony jest nie na szybkość rozwiązania, tylko na poszukiwanie najlepszego 

rozwiązania. 

 Ujawnienie wspólnego interesu – może nim być cel, zaspokojenie potrzeb czy ochrona przed 

zagrożeniami. Cele konkurencyjne zostają zastąpione wspólnymi, które prowadzą do integracji 

zespołu, w którym pojawił się konflikt. Następuje odwrócenie uwagi od konfliktu - współpraca 

pokazuje stronom, że mogą działać razem. W wyniku zastosowania tej strategii często spór 

przeradza się we współpracę.  



 

 

Wspomaganie układu odpornościowego przez cały rok 

Letnie gorące miesiące nie sprzyjają myśleniu o sezonie infekcji. Choć chyba wszyscy 

mamy nadzieje, że koronawirus wreszcie odejdzie w zapomnienie to nikt nie może 

mieć co do tego pewności. Przeciwnie wielu ekspertów prognozuje, że trzeba będzie 

nauczyć się z nim żyć. Dla tego warto dbać o wzmocnienie odporności organizmu 

przez cały rok (nie tylko z myślą o koronawirusie). Jak to zrobić? 

Jednym z czynników mogących wpływać na ryzyko zachorowania jest dieta. Jej prawidłowe 

zbilansowanie oznacza dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości energii, 

makroskładników, witamin i składników mineralnych i jest bardzo ważnym wsparciem dla 

układu odpornościowego. Wg Instytutu Żywności i Żywienia należy spożywać 4-5 posiłków  

w regularnych odstępach czasu. Podstawą naszej diety powinny być warzywa i owoce, także 

produkty pełnoziarniste i nabiał. Natomiast mięsa i produktów mięsnych musimy spożywać 

jak najmniej i zastępować je nasionami roślin strączkowych, rybami czy jajami.  

Styl życia ma istotny wpływ na zdrowie człowieka, dlatego preferencje żywieniowe, aktywność 

fizyczna czy utrzymanie prawidłowej masy ciała odgrywają znaczącą rolę w przeciwdziałaniu 

występowania różnych chorób przewlekłych/cywilizacyjnych (np. cukrzycy, czy chorób 

sercowonaczyniowych), jak również sezonowych (np. zakażeń dróg oddechowych).  

Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, powinniśmy poświęcić przynajmniej 30-45 

minut dziennie na uprawianie dowolnej formy aktywności fizycznej. Zalecane są: m.in. marsze 

(np. spacer, wchodzenie po schodach), biegi (marszobieg), jazda rowerem, taniec, jak również 

prace domowe (np. ręczne mycie samochodu, sprzątanie mieszkania, prace w ogrodzie).  



 

 

Komfort w komunikacji publicznej? 

Od dłuższego czasu jesteśmy zachęcani do rezygnacji z samochodów prywatnych 

 na rzecz komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie ma proekologiczny charakter  

i odkorkowuje nasze miasta, ale czy idzie za tym poprawa komfortu dla pasażerów? 

Jakie jest narażenie pasażerów na drgania i hałas?  

Badania wykazują, że najmniej niekorzystne pod względem narażenia na hałas i drgania 

warunki zarejestrowano w samochodach osobowych. W autobusach oraz tramwajach 

zarejestrowano znacznie wyższe wartości parametrów hałasu w przestrzeniach dla 

pasażerów. 

Niespodziewanie okazało się, że nowsze generacje tramwajów wcale nie gwarantują 

niższego poziomu hałasu wewnątrz wagonów. Wyniki pomiarów były czasami wyższe 

od tych zmierzonych w autobusach najstarszej generacji.  

W przypadku hałasu trzeba mieć również na uwadze fakt, że niskie wartości poziomu 

ciśnienia akustycznego w kabinach samochodów osobowych, w porównaniu  

z pojazdami komunikacji miejskiej, występują głównie wtedy, gdy nie występują tam 

dodatkowe źródła hałasu, jak rozmowy między pasażerami czy włączone radio.  

W przeciwnym razie wartości te mogą być podobne, a niejednokrotnie nawet wyższe  

od wartości notowanych w autobusach.  



 

 

Stan bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych 

Wózki jezdniowe są użytkowane w branży logistycznej i stanowią podstawę 
funkcjonowania magazynów. Jednak wózki widłowe to urządzenia wyposażone  
w kilka funkcji i wymagające potwierdzonych umiejętności (egzamin UDT). Od lat 
obszar ten jest pod szczególnym nadzorem organów i służb odpowiedzialnych  
za nadzór nad warunkami pracy. Czy przyniosło to oczekiwane efekty  
i w ostatnich latach poprawiło się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków 
widłowych? 

Analiza przyczyn wypadków, z podziałem na rodzaje zdarzeń niebezpiecznych, pozwoliła 

wysnuć wniosek, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba różnych przypadków utraty 

stateczności wózka, niekontrolowanych uruchomień mechanizmów, nieprawidłowej obsługi 

czy niekontrolowanych odjazdów pojazdów. Niejednokrotnie to operatorzy doprowadzali  

do wypadków. 

Bezpieczeństwo przy pracy operatorów wózków widłowych poprawiło się pod jednym 

względem - zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych. Jest to zapewne efekt pracy 

instytucji dbających o poprawę bezpieczeństwa, takich jak np. UDT, PIP, czy CIOP-PIB 

oraz odnawiania parku maszynowego, a także rozszerzania wyposażenia wózków 

widłowych w elementy bezpieczeństwa biernego i czynnego. 

Nasuwa się wniosek, że konieczna jest dokładniejsza weryfikacja umiejętności 

operatorów oraz praca w kierunku zwiększania ich wiedzy dotyczącej zagrożeń podczas 

pracy.  



 

 

Raport: kontrole PIP na małych budowach 

Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 

decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze 

względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami 

karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – oto czerwcowe wyniki kontroli małych placów 

budów. 

W ramach realizowanej od początku 2022 roku, trzyletniej „Strategii kontroli i prewencji w 

budownictwie” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w czerwcu przeprowadzili 

zintensyfikowane czynności kontrolne na „małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących 

w tym samym czasie). 

Inspektorzy pracy najczęściej stwierdzali naruszanie przepisów bhp przy wykonywaniu prac  

na wysokości. Brakowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania 

prac na stropach, dachach, balkonach, itp. Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie osób 

pracujących przed możliwością upadku dotyczył zarówno wykonania zabezpieczeń zbiorowych 

(80%) np. balustrad ochronnych wzdłuż krawędzi stropów, jak i stosowania środków ochrony 

indywidualnej (81%). Brakowało także zabezpieczeń szybów windowych, otworów w ścianach 

zewnętrznych oraz w stropach chroniących przed wpadnięciem (69%). 

Dominującą nieprawidłowością, występującą prawie na wszystkich kontrolowanych 

rusztowaniach (89%), był brak lub nieprawidłowe wykonanie balustrad ochronnych 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości od strony przestrzeni otwartych przy 

pomostach roboczych.  



 

 

Wyniki kontroli: 1400 upustów w Polsce nie ma pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 

W wyniku kontroli jaką przeprowadziły Wody Polskie, okazało się, że około 1400 

upustów ściekowych wzdłuż polskich rzek nie ma aktualnego pozwolenia wodno-

prawnego na odprowadzanie ścieków, a na Odrze stwierdzono 282 takie przypadki. 

W 57 przypadkach sprawa została zgłoszona na policję. 

Od czasu wykrycia katastrofy ekologicznej na Odrze zostały dodatkowo zlecone doraźne 

kontrole w wybranych, największych zakładach, które korzystają z pozwoleń wodnoprawnych. 

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 

1) usługi wodne; 
2) szczególne korzystanie z wód; 
3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 
4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 
5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 
6) wykonanie urządzeń wodnych; 
7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków 

naturalnych; 
8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wód; 
9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach 
osłonowych lub przepustów; 

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.  



 

 

Surowsze kary za przestępstwa środowiskowe 

Od 1 września obowiązuje ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2021 poz. 1726). Celem 
wprowadzonych zmian jest zaostrzenie kar za najcięższe i najczęstsze naruszenia 
prawa. 

Najważniejsze zmiany: 

1. W Kodeksie Wykroczeń podniesiona zostaje kara z zaśmiecanie. Po zmianie 
wynosi ona nie mniej niż 500 złotych. 

2. Do Kodeksu Karnego wprowadzono karę pozbawienia wolności za porzucanie 
odpadów niebezpiecznych. Wprowadzono zasadę zasądzania nawiązki na rzecz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec 
sprawców umyślnych przestępstw przeciwko środowisku. Wysokość zasądzanej 
kwoty to 10 000 do 10 000 000 złotych. 

3. Do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary wprowadzono zapis o odpowiedzialności podmiotu zbiorowego 
(np. spółki z o.o.) za przestępstwa przeciwko środowisku popełnione przez 
osobę fizyczną (np. pracownika). W tym przypadku orzekana jest kara  
w wysokości od 10 000 do 5 000 000 zł.  



 

 

Bądź widoczny na drodze! 

Konsekwencją krótszych dni w sezonie jesiennozimowym jest większa liczba pieszych 

poruszających się po zmroku. Warto, więc szczególnie zadbać by być widocznym na 

drodze. Wachlarz akcesoriów odblaskowych jest szeroki. Gdzie je umieszczać? Jakie 

wymagania wobec pieszych stawia prawo? 

Od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek stosowania przez wszystkich pieszych 

elementów odblaskowych, jeżeli znajdują się na drodze po zmierzchu poza obszarem 

zabudowanym (wcześniej obowiązkiem tym były objęte dzieci i młodzież do 15 r. życia).  

W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym, pieszy we wspomnianych warunkach jest 

obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych 

uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 

pieszych lub po chodniku.  

Obowiązek stosowania przez pracowników odzieży ostrzegawczej podczas 

wykonywania prac na drodze wynika z Kodeksu pracy. 

W celu zapewnienia dobrej widzialności pieszego przez innych uczestników ruchu 

konieczne jest użycie kilku elementów odblaskowych rozmieszczonych najlepiej 

równomiernie wokół ciała, tak by osiągnąć efekt taki jak w przypadku odzieży 

ostrzegawczej.  



 

 

Jakość powietrza w Polsce na tle pozostałych krajów UE 

Opublikowany 23 listopada 2020r raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)  
pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020” zawiera analizę zanieczyszczenia powietrza 
na naszym kontynencie w 2018 r, a także tego, jak zmieniały się stężenia głównych 
zanieczyszczeń powietrza w latach 2009-2018. Wnioski dotyczące Polski są 
niepokojące. 

W sakli całej Europy emisje głównych substancji zanieczyszczających powietrze z transportu, 

znacznie spadły pomimo rosnącego zapotrzebowania na mobilność i związanego z tym 

wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Odnotowano również znaczne ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń pochodzących z produkcji energii, natomiast postępy w ograniczaniu emisji  

z budynków i rolnictwa są powolne. Pozytywne zmiany wpłynęły na liczbę przedwczesnych 

zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Na Starym Kontynencie z powodu 

zanieczyszczenia pyłem drobnym w roku 2018 zmarło ok 60000 osób mniej niż w roku 2009.  

Jak alarmuje Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce nie odnotowuje się podobnych 

tendencji. Nasz kraj zajmuje niechlubne, wysokie miejsce wśród krajów o najwyższym 

poziomie zanieczyszczenia powietrza. Liczba zgonów powodowanych smogiem zwiększyła się. 

Z analizy wynika, że w roku 2018 zmarło: 

 z powodu PM 2,5 – 46 300 osób (o 3200 osób więcej niż w 2016 r.), 

 z powodu NO₂ – 1900 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.), 

 z powodu O₃ – 1500 osób (o 400 osób więcej niż w 2016 r.). 

 

 


