
O mnie 
Z wykształcenia, zamiłowania i zawodu jestem bibliotekarzem. Ukończyłam studia 

magisterskie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a następnie studia 

podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo spełniam się jako 

copywriter i daje mi to dużo satysfakcji. Jako copywriter piszę po trosze o wszystkim. 

Research i znajdowanie wiarygodnych informacji jest moją mocną stroną. Mam lekkie pióro i 

nie boję się dużych, pracochłonnych zleceń. 

 

Przykładowe realizacje mojego autorstwa 
 

https://sklep.puregreen.pl/porady/  

 

 

Jestem autorem licznych tekstów dla sklepu Puregreen. Były to zarówno teksty poradnikowe 

o tematyce zdrowego żywienia, rankingi i porównania różnorodnych produktów jak i opisy 

produktów, kategorii i podkategorii na stronę sklepu. 

 

Przykładowy tekst 
 

https://sklep.puregreen.pl/porady/


Co to jest i jak działa odkurzacz bezworkowy? 
Rynek odkurzaczy jest tak duży a opcji tak wiele, że bardzo łatwo jest się pogubić. Mamy 

do dyspozycji odkurzacze workowe i bezrowkowe, piorące, cyklonowe a nawet parowe. I 

co w tej mnogości wybrać? Jak właściwie one działają i które funkcje będą nam potrzebne? 

Odkurzacz powinien być dobrany pod kątem potrzeb naszych i naszych domowników ale 

również pod kątem podłóg jakie mamy w domu. Odkurzacze bezrowkowe to znakomite i 

wygodne urządzenia. Podpowiemy więc czym są odkurzacze bezrowkowe i jakie są ich 

największe zalety. 

Co to znaczy że odkurzacz jest bezworkowy 

Współcześnie, nowoczesne odkurzacze stosują różnorodne metody oczyszczania, filtrowania 

i magazynowania śmieci, kurzu i brudu zbieranego przez odkurzacz. Poczynając od 

tradycyjnych worków przez filtrowanie za pomocą wody a kończąc na filtrach HEPA bez 

użycia jakichkolwiek worków. Jeśli chodzi o tradycyjne odkurzacze workowe to niestety nie 

są one szczególnie polecane dla alergików. Natomiast odkurzacz bezworkowy jest jednym z 

najbardziej hipoalergicznych spośród wszystkich odkurzaczy. Jednak zacznijmy od tego co 

oznacza odkurzacz bezworkowy. Terminem tym określa się odkurzacze, które po wszelkie 

nieczystości magazynują w plastikowym pojemniku, bez użycia worka. Po zakończonym 

odkurzaniu pojemnik ten opróżnia się i myje. Wyklucza to potrzeby kupowania worków do 

odkurzacza oraz ich ciągłego wymieniania. Więc na czym polega odkurzacz bezworkowy? Na 

użyciu siły odśrodkowej do oddzielenia powietrza od brudu. 

Jak działa odkurzacz bezworkowy 

Wielu użytkowników i klientów zastanawia się jak jest możliwe aby odkurzacz bez worka 

mógł funkcjonować i był bezpieczny dla otoczenia. Osoby niezaznajomione z tematem często 

obawiają się, że kurz i brud mogą zostać wydmuchane z odkurzacza skoro nie ma worka, w 

którym byłyby przechowywane albo, że część kurzu czy roztoczy dostanie się z powrotem do 

powietrza, którym oddychamy. Nic bardziej mylnego. Zasada działania odkurzacza 

bezworkowego jest niebywale prosta a co najważniejsze obmyślana tak aby odkurzacze były 

bezpieczne dla zdrowia użytkowników. Odkurzacze bezworkowe nazywane są również 

odkurzaczami cyklonowymi. Działa on wykorzystując dużą odśrodkową wytwarzaną przez 

zassane powietrze i w ten sposób wdmuchuje zanieczyszczenia do przeznaczonego na nie 

pojemnika. Następnie powietrze zanim zostanie ponownie wydmuchane z urządzenia, 

przechodzi przez filtr HEPA, który dokładnie je oczyszcza. Dzięki temu zyskujemy pewność, że 

nic nie wydostanie się z powrotem. Odpowiedź na pytanie jaki to odkurzacz bezworkowy 

jest niebywale prosta i sprzęt taki można poznać zwyczajnie po braku obecności worka do 

magazynowania wciągniętego do odkurzacza kurzu i brudu. Jeśli zakupiliście już taki sprzęt a 

nie wiecie jak z niego korzystać i jak poprawnie go użytkować to pamiętajcie, że można 

skorzystać z instrukcji obsługi odkurzacza bezworkowego która jest dodawana do niego 

przez producenta podobnie jak w przypadku każdego innego sprzętu elektronicznego. 

Jak wyczyścić i opróżnić odkurzacz bezrowkowy 

Czyszczenie i opróżnianie odkurzacza bezworkowego jest niezbędne po każdorazowym 

użyciu. Na szczęście nie jest to ani męczące ani pracochłonne. Nie potrzeba do tego również 

żadnych umiejętności. Czyli co trzeba wiedzieć, jak czyścić odkurzacz bezworkowy? Po 

zakończonym odkurzaniu pojemnik z brudem opróżniamy bezpośredni nad śmietnikiem. 



Dodatkowo poleca się również opłukanie go pod bieżącą wodą. A Jak czyścić filtr w 

odkurzaczu bezworkowym? Wszystko zależy od tego jaki filtr został użyty w danym 

odkurzaczu. Niektórych filtrów się nie czyści a po pewnym czasie użytkowania zwyczajnie 

wymienia. Inne natomiast można z powodzeniem opłukać pod bieżącą wodą. Czyszczenie 

filtra w odkurzaczu bezworkowym jest czynnością mało kłopotliwą i nie obowiązkową jeśli 

filtr nie nadaje się do czyszczenia. 

Odkurzacz bezworkowy wady i zalety 

Najważniejszą i najczęściej wymieniana zaletą jest konstrukcja i budowa odkurzaczy 

workowych, która natomiast przekłada się na dużą przyjazność dla alergików. Worki w 

odkurzaczach są siedliskiem bakterii, grzybów a przede wszystkim roztoczy. Są to najczęstsze 

alergeny z jakimi się spotykamy. Wyeliminowanie worków daje dużą ulgę alergikom 

niezależnie od wieku ze względu na szczególnie niski współczynnik reemisji kurzu do 

otoczenia. Dodatkową zaletą jest również to, że w przypadku sprzętu tego typu nie ma 

możliwości wystąpienia sytuacji, w której odkurzacz bezworkowy nie ciągnie. Pojemnik 

zastępujący worek jest na tyle pojemny, że nie zapełnia się zbyt szybko. Nawet w przypadku 

odkurzania szczególnie dużych powierzchni stopniowe zapełnianie się worka nie zmniejsza 

siły ssącej odkurzacza, czyli zupełnie odmiennie niż w przypadku tradycyjnych odkurzaczy 

workowych. Jedyną wadą wydaje się fakt, że po każdym odkurzaniu musimy opróżnić 

pojemnik. Jednak z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązanie to jest dużo tańsze a i 

również bardziej przyjazne dla środowiska gdyż minimalizujemy ilość odpadków. Samo 

sprzątanie pojemnika jest natomiast łatwe i mało kłopotliwe. 

Czy odkurzacze bezworkowe są dobre i czy warto je kupić 

Odkurzacze bezworkowe zdecydowanie są warte uwagi. Ich użytkowanie niesie wiele 

korzyści nie tylko dla alergików. Pozwalają one każdemu z nas żyć w czystszym otoczeniu. 

Zastanawiając się jak wybrać dobry odkurzacz bezworkowy zwróćmy uwagę przede 

wszystkim na jego moc. W drugiej kolejności weźmy pod uwagę także jego gabaryty tak aby 

jego przechowywanie nie stanowiło problemu w naszym mieszkaniu. Na końcu sprawdźmy 

jeszcze z jaką łatwością wyjmuje się pojemnik oraz czy jego późniejszy montaż jest trudny a 

także łatwość dostępu do filtra. To najważniejsze elementy jakie pomogą wybrać odkurzacz. 

Doskonałym przykładem solidnego i godnego polecenia sprzętu jest odkurzacz VAX Air 

Silence Power Head C85-AS-PH-E. Pracuje on z mocą 800 W a przy tym jest niebywale cichy. 

Wyposażony jest także w duży pojemnik o pojemności 2,3 litra, wystarczający na odkurzenie 

nawet dużego domu. Sprzedawany z trzema różnymi szczotkami i ssawkami, które ułatwiają 

odkurzanie różnych powierzchni. Działa  w technologii MULTICYKLON. Szukając dobrego 

odkurzacza bezworkowego sprawdźmy również opinie innych użytkowników na jego temat. 

  



http://greenlife.com.pl/porownujemy-wyciskarki-wolnoobrotowe-

hurom-h-ae-alpha-plus-vs-kuvings-c9500-ktora-nich-wygra/  

 

 

Teksty na zlecenie firmy Hurom, producenta wyciskarek wolnoobrotowych. Były to liczne teksty 

stricte na temat wyciskarek wolnoobrotowych. porównywanie urządzeń pionowych, poziomych oraz 

jedno i dwuślimakowych. Recenzje urządzeń na bloga oraz opisy i teksty poradnikowe bezpośrednio 

na stronę producenta. 
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https://www.mpexpertbud.pl/jak-rzetelnie-wykonac-ekspertyze-

budowlana-budynku/  

 

 

Przykładowy tekst 

Co może rzeczoznawca budowlany - wadliwie wykonane stropu 

Dach jest niebywale ważnym elementem każdej konstrukcji. Strop oparty o ściany nośne i 

zewnętrzne budynku zapewnia wnętrzu ciepło, schronienie i ochronę przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi. Równie ważne co prawidłowe wykonanie samej konstrukcji 

jest także odpowiednio wykonany strop. Warto wiedzieć do kogo zwrócić się z prośbą o 

pomoc i interwencję w razie przypuszczeń, że wykonawca nie wywiązał się ze swoich 

obowiązków lub zrobił to nieprawidłowo. 

Gdzie po pomoc- uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego 

Pierwszą i najważniejszą pomocą w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości co do stanu 

technicznego naszego domu jest rzeczoznawca budowlany. Posiadana przez niego 

specjalistyczna wiedza, doświadczenie i uprawnienia pozwolą zbadać stan domu i zapobiec 

ewentualnym, nieprzyjemnym następstwom. Rzeczoznawca budowlany na zlecenie 

właściciela lub mieszkańca budynku wykonuje oględziny. W trakcie oględzin rzeczoznawca 

sprawdza stan budynku, wykonuje pomiary, analizy i wyliczenia. Następnie na ich podstawie 

sporządza ekspertyzę budowlaną, w której zawarte zostają szczegółowe informacje o 

aktualnym stanie budynku, ewentualne zalecenia działań mających na celu poprawę stanu 

budynku i wnioski końcowe oraz konsekwencje nie zastosowania się do wskazówek 

rzeczoznawcy. Ekspertyzy takie są ważnym elementem dla każdego kto ceni sobie zdrowie i 

życie swoje oraz swoich bliskich.  

https://www.mpexpertbud.pl/jak-rzetelnie-wykonac-ekspertyze-budowlana-budynku/
https://www.mpexpertbud.pl/jak-rzetelnie-wykonac-ekspertyze-budowlana-budynku/


Wadliwe wykonanie stropu 

Strop jest jednym z elementów składowych dachu. Jak wiadomo dach stanowi niebywale 

ważny element każdego budynku. Strop natomiast w budowie dachu stanowi jego 

sklepienie, łączy ze sobą ściany tworząc dla mieszkańców sufit na najwyższym piętrze domu. 

Jakiekolwiek nieprawidłowości lub wady w budowie, wykonaniu czy wykończeniu stropu 

mogą mieć tragiczne skutki. Konsekwencjami niewłaściwie wykonanego stropu może być 

zarówno pękanie sufitu jak i jego całkowite zawalenie wprost na przebywające w domu 

osoby. Problemy te mogą wynikać zarówno z niewystarczającej dbałości wykonawcy, jego 

niewiedzy jak i również wykorzystania nieodpowiednich materiałów budowlanych, 

najczęściej niezgodnych z projektem. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie rzeczoznawcy 

budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej przed odebraniem robót związanych z 

budową czy konserwacją dachu. Oględziny wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego 

pozwolą wykryć i obnażyć wszelkie nieprawidłowości w wykonaniu stropu. Natomiast 

zarówno wykonawcy jak i zleceniodawcy powinni pamiętać, że stosowanie materiałów 

budowlanych zgodnych z projektem to kwestia bezpieczeństwa. Wszystkie elementy 

budynków, również strop, w trakcie użytkowania są nieustannie poddawane różnorodnym 

naprężeniom i zmiennym siłom. Powoduje to, że konstrukcja i wszystkie elementy budynku 

muszą być stabilne, trwałe i odpowiednio wytrzymałe. 

Korzyści płynące z wykonania ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę 

budowlanego 

Warto widzieć jakie korzyści dla zlecającego niesie za sobą wykonanie ekspertyzy 

budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego. Przede wszystkim, najważniejszą i 

niepodważalną zaletą jest bezpieczeństwo i spokój jaki płynie z pewności. Mówi się, że o 

rzeczach złych lepiej nie wiedzieć. Jednak nie jest to prawda. Wiedząc, że nasz dom jest 

wykonany prawidłowo i z należytą dbałością możemy spać spokojnie i bez obaw o swoich 

bliskich. Dodatkowo wiedza ta pozwala także zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom. Każda 

ekspertyza budowlana zawiera również wskazówki i zalecenia. Ich wypełnienie gwarantuje 

doprowadzenie budynku do stanu bezpiecznego i niezagrażającemu jego mieszkańcom. 

Jednak ekspertyza budowlana wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę 

budowlanego to także korzyść finansowa. W razie wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu 

prac leżących po stronie ekipy budowlanej czy firmy remontowej, ekspertyza budowlana 

stanowi podstawę do reklamacji. Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest na mocy 

przepisów prawa do udzielenia rękojmi na swoje usługi. Z tego też powodu użycie 

niewłaściwych materiałów budowlanych czy wady w wykonaniu muszą zostać niezwłocznie 

naprawione lub usunięte. Prace naprawcze z kolei przeprowadzane są na koszt wykonawcy. 

Dlatego też ekspertyza budowlana pozwala wykryć wady w porę i uniknąć zbędnych 

kosztów mogących nas czekać w przyszłości kiedy dach zacznie się walić. 

  



http://lpgdirect.pl/poradnik/  

 

 

Teksty poradnikowe na stronę zleceniodawcy. Teksty pisane pod seo o tematyce instalacji 

gazowych i ogrzewania domu gazem. 

 

Przykładowy tekst 

Propan – postaw na ekologiczne ogrzewanie domu gazem ze zbiornika 
Coraz większą wagę przykładamy do tego aby żyć ekologicznie. Pragniemy aby każdy 

aspekt naszego życia był bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Nic więc dziwnego, że 

coraz częściej wybieramy ekologiczne formy ogrzewania domu. Ogrzewanie domu gazem 

propan ze zbiornika to doskonałe połączenie wygody, oszczędności ale przede wszystkim 

ekologicznego podejścia do kwestii ogrzewania. Warto zadbać o środowisko naturalne i 

wybrać ogrzewanie propanem. Poniżej wyjaśniamy co decyduje o ekologicznym 

charakterze propanu oraz czy warto wybrać właśnie tą formę ogrzewania domu. 

Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika- jak to działa? 

Ogrzewanie domu propanem zyskuje na popularności. Jednak wielu potencjalnych 

użytkowników tego rozwiązania w pierwszej kolejności chce poznać mechanizm jego 

działania. Nie powinno to dziwić, w końcu chcemy wiedzieć co dzieje się pod naszym 

dachem. Zacznijmy więc od krótkiego wyjaśnienia. Przede wszystkim, po co nam zbiornik na 

gaz i jak propan ze zbiornika trafia do kotła na gaz? Zbiornik na gaz umiejscowiony na 

terenie posesji jest nieodzownym i niezbędnym elementem całej instalacji gazowej. To 

właśnie tam magazynowany jest cały zapas gazu propan, który służy do ogrzewania domu. 

Zbiornik na gaz musi zostać umieszczony poza budynkiem jednak na terenie posesji, na 

której znajduje się dom ogrzewany gazem z tego właśnie zbiornika. Są to wymogi określone 

przepisami bezpieczeństwa oraz budowlanymi. Podobnie jest z kwestią dokładnej lokalizacji 

zbiornika z gazem na terenie działki. Zbiornik na gaz propan jest połączony z kotłem 

http://lpgdirect.pl/poradnik/


spalającym gaz przy pomocy rurek i instalacji umieszczonych pod ziemią. Dzięki temu 

pozostają one niewidoczne i zwiększa to również bezpieczeństwo użytkowania instalacji, 

zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Pobór gazu ze zbiornika odbywa się automatycznie w 

oparciu o zapotrzebowanie na spalanie propanu. Ogrzewanie bazujące na przechowywaniu 

materiału opałowego w zbiorniku poza domem pozwala na wygodne użytkowanie całej 

instalacji ale także ułatwia utrzymanie czystości w kotłowni i okolicy pieca. 

Ekologiczne ogrzewanie z propanem 

Obecnie ekologia to kwestia niemal tak ważna jak pokój na świecie. Co rusz głowy państw 

spotykają się na kolejnych targach i konferencjach aby rozmawiać o problemie zmian w 

środowisku naturalnym i potrzebie ich odwrócenia. Wciąż najbardziej istotną kwestią są 

spaliny, zarówno z samochodów i wielkich fabryk jak również, a może nawet przede 

wszystkim, te pochodzące z domowych pieców grzewczych. Doskonałym sposobem na 

pomoc środowisku naturalnemu i działanie proekologiczne jest wybór ogrzewania gazem 

propan ze zbiornika. Gaz propan to doskonały i jeden z najbardziej ekologicznych sposobów 

ogrzewania domu. Spalanie gazu propan skutkuje powstawaniem bardzo dużych ilości 

ciepła co sprawia, że jest on bardzo wydajny. Jednocześnie produkty uboczne powstające w 

procesie tego spalania są całkowicie niegroźne dla środowiska. Ogrzewając dom gazem 

propan otrzymujemy spaliny w postaci czystej wody i niewielkich ilości dwutlenku węgla. 

Woda jest odprowadzana do kanalizacji. Natomiast dwutlenek węgla szybko zostaje 

zneutralizowany przez okoliczne drzewa. Jego ilość jest niemal dwukrotnie mniejsza niż to 

jest w przypadku spalin powstających przy ogrzewaniu węglem kamiennym. Tym samym 

ogrzewanie propanem to nie tylko ogromna korzyść dla powietrza i atmosfery ale również 

dla gleby i wód gruntowych, które pozostają wolne od zanieczyszczeń. Warto także zwrócić 

uwagę na to, że ogrzewanie propanem całkowicie eliminuje problem powstawania smogu i 

gazów niskiej emisji. Dzięki prostej budowie chemicznej i czystemu chemicznie składowi 

propanu, jego spalanie nie skutkuje uwalnianiem do atmosfery sadzy, popiołów, siarki i 

węglowodorów aromatycznych. Wszystkie te składniki odpowiadają za, katastrofalne w 

skutkach, zanieczyszczenie powietrza. Widać więc wyraźnie, że gaz propan jest ekologiczny 

w każdym aspekcie. Jego zastosowanie jest najlepszym wyborem jaki możemy podjąć dla 

ochrony środowiska naturalnego. 

  



https://www.gabinetusg.com.pl/poradnik/  

 

 

Teksty poradnikowe na stronę zleceniodawcy. Teksty pisane pod seo o tematyce  

zdrowotnej, dokładniej o różnorodnych badaniach USG, wskazaniach do ich 

przeprowadzenia itp. 

 

Przykładowy tekst 

Czy USG jest dobrym badaniem w przypadku bólu kolana? 
Rozpoznanie schorzeń układu ruchu jest możliwe przy użyciu zróżnicowanych 

badań diagnostycznych. W przypadku badań kości i stawów najczęściej wybierane 

jest prześwietlenie rentgenowskie. Jednak nie jest to badanie idealne ponieważ 

wykorzystywane w nim promieniowanie, w perspektywie dłuższego leczenia, może 

mieć negatywny wpływ na cały organizm. Rozwiązaniem tego problemu jest 

badanie ultrasonograficzne. Doskonale nadaje się do diagnozowania różnorodnych 

schorzeń układu ruchu. Dlatego jest tak chętnie wykorzystywane u pacjentów 

skarżących się na ból kolana. 

Co może oznaczać ból kolana? 

Jakikolwiek odczuwany przez nas ból jest zwiastunem problemów zdrowotnych czy 

stanów chorobowych. Z tego też powodu bólu nie należy lekceważyć. Bywa, że ból 

kolana jest wynikiem przeciążenia i znika po odciążeniu stawu i zapewnieniu mu 

odpoczynku. Jednak przedłużająca się bolesność powinna być powodem do niepokoju i 

wskazaniem do wizyty u specjalisty. Staw kolanowy każdego dnia narażony jest na 

liczne przeciążenia mogące uszkodzić jego delikatną i skomplikowaną strukturę. 

Ponadto siedzący tryb życia, tak charakterystyczny dla współczesnego człowieka, 

dodatkowo pogarsza kondycję kolan. Jednak nie jest to jedyny czynnik ryzyka. 

Szczególnie podatne na kontuzje i schorzenia kolan są także osoby otyłe, cierpiące na 
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chorobę reumatyczną oraz choroby z grupy autoagresji układu ruchu. Najczęściej ból 

kolana oznacza uszkodzenie struktur odpowiedzialnych za amortyzację obciążeń jakim 

jest poddawane. Struktury te to chrząstki zwane łękotkami. O uszkodzeniu łękotki 

może świadczyć charakterystyczne przeskakiwanie stawu podczas ruchu. Ból kolana 

pojawia się także przy uszkodzeniu więzadeł krzyżowych kolana. Więzadła te są 

odpowiedzialne za stabilizację stawu w płaszczyźnie rotacyjnej, strzałkowej i czołowej. 

Kontuzja więzadeł krzyżowych stawu kolanowego jest charakterystyczna dla 

sportowców i amatorów czynnie uprawiających sporty takie jak siatkówka, koszykówka 

czy piłka nożna. Zarówno w przypadku uszkodzenia łękotek jak i więzadeł krzyżowych 

badanie USG doskonale nadaje się do diagnozowania tych problemów. Odpowiednia 

diagnoza jest z kolei kluczem do podjęcia skutecznego leczenia. Badanie USG kolana 

sprawdza się także jako badanie pozwalające kontrolować postępy w leczeniu. 

Co można wykryć podczas badania USG kolana? 

Na badanie USG kolana zgłaszają się pacjenci zarówno po urazach jak i z 

dolegliwościami bólowymi. Dolegliwości te mogą być ostre lub też przewlekłe. 

Dodatkowo ból często idzie w parze z obrzękiem stawu lub też ograniczeniem jego 

ruchomości. W czasie USG kolana dzięki precyzyjnemu obrazowaniu i możliwości 

przeprowadzenia badania w ruchu lekarz przeprowadzający badanie może wykryć 

wysięk w stawie, uszkodzenie mięśni, więzadeł lub ścięgien, kontuzję chrząstki na 

kłykciach kości udowej, uraz łękotek, wolne ciała śródstawowe oraz zapalenie kaletek. 

Przygotowanie i przebieg badania USG stanu kolanowego 

Większość badań ultrasonograficznych, w tym badanie USG kolana nie wymaga od 

pacjenta zupełnie żadnego przygotowania. Dzięki temu badanie może być 

przeprowadzone zarówno bezpośrednio po urazie jak i jako zaplanowane badanie w 

przypadku długotrwałego bólu. Na badanie ultrasonograficzne kolana warto zabrać 

ze sobą dokumentację z wcześniejszego leczenia jeśli takie było już prowadzone. Wgląd 

w pełną dokumentację ułatwi lekarzowi poprane zdiagnozowanie przyczyn bólu 

kolana. W trakcie USG kolana pacjent proszony jest o odsłonięcie stawu. W zależności 

od struktur, które poddawane są badaniu, przeprowadzane jest ono w pozycji leżącej na 

plecach bądź też na brzuchu. Powierzchnię kolana pokrywa się specjalnym żelem a 

następnie za pomocą głowicy aparatu do USG obrazuje się struktury stawu i jego okolic. 

W trakcie badania fale ultradźwiękowe wysyłane są w kierunku stawu a następnie 

odbijane od jego struktur, odbierane i przetwarzane przez aparat do ultrasonografu. 

Przetworzone fale ukazują się na monitorze w postaci czarno-białego obrazu. Dla 

pacjentów ważne jest także, że badanie ultrasonograficzne jest całkowicie bezbolesne, 

nieinwazyjne i nie wywiera żadnego negatywnego wpływu na organizm. Te zalety 

pozwalają przeprowadzać badanie USG znacznie częściej niż badanie rentgenowskie a 

ponadto jest ono bezpieczne dla małych dzieci, osób w podeszłym wieku i kobiet w 

ciąży. 
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Teksty poradnikowe na stronę zleceniodawcy. Teksty pisane pod seo o tematyce  

bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczania zdrowia swojego i pracowników. 

 

Przykładowy tekst 

Nauszniki przeciwhałasowe do pracy - jak je dobierać? 
Troska o słuch pracowników powinna być ważna zarówno dla samych pracowników jak i 

dla pracodawcy. Aby odpowiednio zabezpieczyć słuch przed działaniem nadmiernego 

hałasu w miejscu pracy ważne jest odpowiednie dobranie środków ochrony indywidualnej 

słuchu. Przed dokonaniem wyboru dobrze jest zorientować się jakie środki ochronne 

oferuje rynek BHP tak aby wybrać najbardziej odpowiednie do natężenia hałasu i sytuacji, 

w której na co dzień pracownik wykonuje swoje obowiązki. Podpowiadamy jakie kryteria 

stosować przy wyborze i jakie nauszniki przeciwhałasowe stosować w pracy. 

Dlaczego należy chronić słuch przed hałasem? 

Słuch to bardzo delikatny zmysł. Z tego powodu o uszy należy dbać, odpowiednio je czyścić, 

nie używać wewnątrz ucha patyczków ale również unikać nadmiernego hałasu. Unikanie 

byłoby najlepsze dla uszu i dla słuchu jednak nie zawsze jest to możliwe. Jeśli nadmierny 

hałas jest codziennością w miejscu pracy to nie sposób przed nim uciec. W takiej sytuacji 

należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie uszu za pomocą nauszników 

przeciwhałasowych. A dlaczego ochrona słuchu jest taka ważna? Bez niej bębenek słuchowy 

zostaje uszkodzony. Jeśli mamy do czynienia z nagłym podwyższeniem natężenia dźwięku to 

bębenek może od razu pęknąć. Jeśli jesteśmy narażeni na długotrwałe działanie hałasu to 

niszczeje on stopniowo. Jednak w obu przypadkach prowadzi to do poważnych ubytków 
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słuchu lub całkowitej głuchoty. Skoro można uchronić się przed tym to nie warto 

niepotrzebnie narażać zdrowia. 

Wpływ nadmiernego hałasu na ogólny stan zdrowia 

Zupełnie oczywiste jest, że nadmierny hałas, zwłaszcza długotrwały, ma negatywny wpływ na 

słuch. Może prowadzić nawet do zupełnej utraty słyszenia. Dlatego też tak ważne jest 

właściwe dbanie o zabezpieczenie słuchu w sytuacjach ryzykownych, a więc takich gdzie 

hałas jest nadmierny lub długotrwały. Jednak warto wiedzieć, że ekspozycja na hałas może 

skutkować również ogólnoustrojowymi problemami zdrowotnymi. Hałas ma bowiem wpływ 

na funkcjonowanie wielu na narządów. Przede wszystkim zmienia się praca mózgu, ale 

również całego układu nerwowego oraz serca. Długotrwała ekspozycja na hałas, nawet ten o 

nieco mniejszym natężeniu ale uporczywy, może skutkować występowaniem takich objawów 

jak ogólne zdenerwowanie, drżenie rąk czy rozkojarzenie. Dodatkowo u osób stale 

narażonych na hałas zaobserwowano także pogłębiające się zmęczenie, pogorszenie ostrości 

widzenia oraz opóźnienie czasu reakcji co przekłada się na zwiększenie ryzyka wystąpienia 

nieszczęśliwych wypadków. Udowodniono także, że długotrwały hałas przyczynia się do 

powstawania nadciśnienia, zawałów serca oraz udarów. Nie warto więc igrać ze zdrowie i 

lepiej odpowiednio zabezpieczyć słuch. 

Nauszniki przeciwhałasowe do pracy w hałasie 

Nauszniki przeciwhałasowe to jak do tej pory jeden z najskuteczniejszych sposobów 

zabezpieczania przed nadmiernym hałasem. Nauszniki przeciwhałasowe można podzielić 

na te zapewniające ochronę pasywną oraz aktywną. Nauszniki dające ochronę aktywną to 

typowe słuchawki, które wyposażone są w nauszniki zabezpieczone specjalną pianką i 

materiałem wygłuszającym. U niektórych producentów jako materiał tłumiący dźwięki 

stosuje się wodę. Wadą takich nauszników jest to, że wyciszają one wszelkie dźwięki płynące 

z otoczenia, również mowę i sygnały alarmowe. Nauszniki tego typu najlepiej nadają się do 

zakładów gdzie pracownicy nie mają potrzeby komunikowania się podczas pracy. Z kolei 

nauszniki zapewniające ochronę aktywną wyposażone są w układ elektroniczny, który 

zwiększa skuteczność tłumienia dla niskich i średnich częstotliwości. W rezultacie dźwięki 

wydawane przez maszyny są tłumione, ludzka mowa pozostaje słyszalna a słuch jest 

doskonale chroniony. 

Łączenie nauszników przeciwhałasowych z innymi środkami ochrony 

indywidualnej 

Czasami hałas to nie jedyne zagrożenie dla pracowników w miejscu ich codziennej pracy. 

Bywa więc tak, ze nauszniki przeciwhałasowe trzeba połączyć z innymi środkami ochrony 

indywidualnej. Dlatego też mamy do dyspozycji nauszniki ze specjalnie wyprofilowanym 

pałąkiem lub innymi udogodnieniami, które będą skutecznie łączyć się zarówno z środkami 

ochrony indywidualnej głowy oraz oczu jak i twarzy i dróg oddechowych. 
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Teksty w oparciu o filimiki wideo oraz dodatkowe źródła. Tematyka z zakresu rolnictwa w 

szerokim rozumieniu, od uprawy przez nawozy, księgowość w rolnictwie, pasożyty i szkodniki 

a na składowaniu plonów kończąc. 

 

Przykładowy tekst 

Ostrożnie z azotem na starcie 
Jak zapewne każdemu wiadomo, nie każdy sezon w rolnictwie jest taki sam. To jaki 

będzie obecny sezon lub między innymi potrzeba nawożenia w obecnym sezonie jest 

również uzależnione od tego jak wyglądał poprzedni sezon i jak kształtowała się pogoda 

podczas niego. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo niewielką ilością 

opadów i dużo mniejszymi plonami. A co za tym idzie, wiele składników pokarmowych 

zawartych w glebie nie zostało wykorzystanych. Do takich niewykorzystanych w 

ubiegłym sezonie składników można zaliczyć azot. W związku z tym na początku tego 

sezonu powinniśmy dużo ostrożniej podejść do kwestii nawożenia azotem. Czy jest to 

powód do zmartwień? W żadnym razie. Jest to dla nas okazja by nieco zaoszczędzić na 

nawożeniu azotem bez utraty jakości i wysokości plonów. 

Na początku przypomnijmy jakie znaczenie dla prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin 

ma suplementacja upraw azotem. Azot jest głównym składnikiem budującym białka. Z 

białek natomiast składają się wszystkie tkanki, zarówno zwierzęce jak i roślinne. 

Najogólniej mówiąc roślina, która cierpi na niedobór azotu rozwija się i rośnie znacznie 

wolniej. A oprócz tego również daje dużo mniejsze plony. Konsekwencje niedoboru 
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azotu przenoszą się także na owoce, które dojrzewają szybciej. Dlatego tak ważne jest 

odpowiednie nawożenie upraw azotem. 

Na zachowanie większej ilości azotu w glebie duży wpływ miała niewielka ilość opadów 

w okresie od września do października przy dość wysokich temperaturach jak na ten 

czas. Taka sucha jesień dała nam w spadku na wiosnę bardzo dobrze zachowaną 

strukturę gleby. Oprócz tego na dobry stan gleby ale również łatwiejsze zimowanie zbóż 

wpływ miało stopniowe spadanie temperatury zamiast nagle uderzającego mrozu. 

Ustalając pierwszą wiosenną dawkę azotu powinniśmy wziąć pod uwagę zarówno 

zeszłoroczną jesienną suszę jak i ilość azotu zastosowaną w nawozach pod przedplon, 

ilość azotu, którą rośliny pobrały przed spoczynkiem zimowym oraz ilość azotu 

związanego w słomie. To jednak nie wszystko. Dobrze byłoby również oszacować ilość 

azotu wbudowanego w materię organiczną i denitryfikację, czyli redukcję azotanów do 

azotu. Ale także poziom transportu składników odżywczych z korzenia, który również 

jest osłabiony przez suszę. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki porównajmy. Tegorocznej wiosny na 

stanowiskach piaszczystych mamy do czynienia ze stężeniem w okolicy 75 kg/ha N. 

Natomiast wiosną 2018 na tych samych stanowiskach wartości te sięgały 15 kg/ha N. 

Jednak najlepszym sposobem na sprawdzenie ilości azotu w glebie na naszym polu jest 

pobranie próbki do analizy. Wyniki z takiej próbki są oczywiście tylko obrazem na dany 

moment a poziom azotu może się wahać. Jednak i tak jest to zdecydowanie lepszy 

sposób na sprawdzenie ilości azotu w glebie niż przysłowiowe wróżenie z fusów albo 

domyślanie się.  

A teraz już do sedna. Optymalizując i ustalając pierwszą, wiosenną dawkę azotu musimy 

mieć na uwadze również zakładaną obsadę kłosów i termin nawożenia. Oprócz tego 

również wspomniane już wcześniej czynniki takie jak ilość azotu pobranego przez 

rośliny zimą, zawartość azotu w glebie oraz ilość azotu mobilnego w glebie. Należy 

pamiętać, że w tym sezonie w glebie już znajdują się spore ilości azotu dlatego jego 

uzupełnianie powinno być bardzo ostrożne a w niektórych rejonach może się okazać w 

ogóle zbędne. A co jeśli przesadzimy z suplementowaniem azotu? Będzie to skutkowało 

powstaniem wybujałej łąki a na dalszym etapie roślina będzie zmuszona  do redukcji 

pędów. Dodatkowo takie wybujałe łany wymagają znacznie większej ilości wody. A co 

gorsza są również znacznie mocniej narażone na występowanie chorób i występuje dużo 

większe ryzyko wylegania. 

Jeśli zastanawiamy się ile azotu pobrały nasze zboża to pamiętajmy, że jest to mocno 

uzależnione od terminu siewu i obsady roślin. Ale znów, obliczanie ilości azotu w glebie 

na tej podstawie może być nie do końca miarodajne więc zdecydowanie lepiej 

zdecydować się na pobranie próbki i przeprowadzenie analizy. Bo pamiętajmy, że nasze 

obliczenia będą się różnić po roku suchy i po roku mokrym. 

Zaleca się aby pierwsza dawka suplementacji azotu w tym sezonie, a także w każdym 

podobnym pod względem ilości opadów, podana była w formie mocznika. Nawóz ten nie 

pobudzi nadmiernie roślin do krzewienia a zapewni niezbędną dawkę substancji 

odżywczych. Jako alternatywę możemy także zastosować nawóz będący połączeniem 



saletry i siarczanu amonu. W tym sezonie w zasadzie w ogóle nie ma potrzeby 

uzupełniania poziomy azotu nawozami w formie azotanowej. Nawozy azotanowe mają 

największy wpływ na pobudzanie krzewienia roślin. Natomiast dzięki sporym ilościom 

azotu zachowanym w glebie takie działanie zupełnie nie jest potrzebne gdyż większość 

plantacji zbóż już zdążyła dość dobrze się rozkrzewić. 

Na starcie sezonu również wysokość drugiej dawki azotu jest bardzo ważna. O ile 

pierwsza dawka ma za zadanie odpowiednio rozkrzewić rośliny o tyle druga dawka ma 

już znaczący, realny wpływ na wysokość tegorocznych plonów. Dlatego też wysokość 

drugiej dawki suplementacji azotem również powinna być odpowiednio dobrana. 

Ustalając wysokość drugiej dawki azotu powinniśmy wziąć pod uwagę wysokość 

zakładanego plonu i ilość azotu pozostałą w glebie, ilość azotu już pobranego przez 

rośliny, stopień rozkrzewienia łanu oraz ilość azotu podanego w pierwszej dawce ale 

także zawartość Nmin w glebie i szacunkową ilość Nmob. Pamiętajmy też, że druga dawka 

azotu wpływa nie tylko na wysokość plonu ale również na poziom białka w roślinie. 

Podsumowując więc, jak ten rok wpłynie na plony i suplementację upraw? 

Ubiegłoroczna jesienna susza przyniosła nam wiosną dużo wyższe stężenie azotu w 

glebie. Tym samym ilość azotu dostarczanego z zewnątrz może być znacznie niższa. 

Czym to skutkuje? Oszczędnościami. Specjaliści szacują, że w tym roku może to być 

oszczędność rzędu nawet 40-60 kg/ha N. To jednak nie wszystko. Wyższe jest także 

stężenie siarki w glebie i na tym również możemy nieco zaoszczędzić. Tutaj szacunki 

przewidują oszczędności około 20 kg/ha. Pamiętajmy jednak, że taka susza to również 

pewne niedobory. Słabiej dostępny dla roślin będzie fosfor. Z tego powodu niezbędne 

będzie dolistne dostarczenie roślinom tego składnika. Czego jeszcze może zabraknąć 

roślinom z powodu zeszłorocznej suszy? Może się okazać konieczne również 

dostarczenie uprawom manganu, boru oraz miedzi. 


