
Temat: BHP w pracy biurowej. 

1. Obowiązki pracodawcy. 

Obowiązek  zapewnienia  przez  pracodawcę  bezpiecznych i higienicznych  warunków  pracy  

pracownikowi  jest  jedną  z podstawowych  zasad  prawa  pracy. Za bezpieczną  uznaje się  taką  

pracę,  której  wykonywanie  nie spowoduje  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika  lub  innej  

osoby.  Z kolei  praca  higieniczna to  praca  pozbawiona wpływu  negatywnych  czynników  na 

zdrowie  pracownika.  Pracodawca  jest  zobowiązany  chronić  życie  i zdrowie  pracowników  przy 

odpowiednim  wykorzystaniu  osiągnięć  nauki  i techniki.  W tym  celu: organizuje  pracę  w sposób  

zapewniający  bezpieczne  i higieniczne  warunki pracy, dba  o przestrzega nie  prze pi sów  oraz  

zasad  bezpieczeństwa  i higieny  pracy, a w razie  potrzeby  wydaje  polecenia  usunięcia  nie 

prawidłowości  i uchybień, podejmuje  odpowiednie  środki  w celu  doskonalenia  istniejące go  

poziomu ochrony  zdrowia  i życia  pracowników  w miejscu  pracy, przestrzega 4-godzinnej  normy  

czasu  pracy  w ciągu  doby  dla  kobiet  w ciąży przy monitorze  ekranowym, ocenia  i dokumentuje  

ryzyko  zawodowe  związane  z wykonywaną  pracą, informuje  pracowników  o ryzyku  zawodowym  

wiążącym  się  z wykonywaną pracą  oraz o sposobach  i zasadach  ochrony  przed za grożenia mi, za 

poznaje  pracowników  z zakresem  ich  obowiązków  i sposobem  wykonywania pracy  na 

wyznaczonych  stanowiskach  oraz  z podstawowymi  uprawnieniami, przekazuje  pracownikom  

informacje  o pracownikach  wyznaczonych  do udzielania  pierwszej  pomocy, wykonywania  działań  

w zakresie zwalczania  pożarów i ewakuacji  pracowników, zapewnia środki  niezbędne  do udzielenia  

pierwszej  pomocy  w nagłych  wypadkach,  do zwalczania pożarów i do ewakuacji  pracowników, 

zapewnia  pomieszczenia  pracy  odpowiednie  do rodzaju  wykonywanych  prac i liczby  

zatrudnionych  pracowników, systematycznie  kieruje  pracowników na profilaktyczne badania  

lekarskie, refunduje pracownikowi  okulary  lecznicze zgodne  z zaleceniem  lekarza,  jeżeli wyniki  

badań okulistycznych  przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki  zdrowotnej  wykażą  

potrzebę ich stosowania pod czas pracy  przy komputerze, zapewnia pracownikom przeszkolenie w 

zakresie bhp. 

2. Obowiązki pracownika. Prawidłowe wykonywanie pracy. 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem 

pracownika. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę w sposób zgodny z prze pisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i 

wskazówek przełożonych. W trakcie pracy musi dbać o należy ty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i 

sprzętu, a w razie wypadku niezwłocznie zawiadamiać o nim prze łożonego. Powierzony 

pracownikowi sprzęt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi zawartymi w 

instrukcji obsługi, a także poddawanymi systematycznemu przeglądowi i konserwacji. Przed 

rozpoczęciem pracy, pracownik powinien za po znać się ze stanowiskiem, narzędziami, urządzenia mi 

oraz instrukcją ich obsługi. Na leży również sprawdzić stan techniczny wyposażenia stanowiska oraz 

dostosować je do własnych potrzeb (regulacja fotela, monitora, klawiatury).W trakcie pracy 

pracownik powinien zachowywać ład i porządek oraz ostrożność podczas użytkowania urządzeń 

elektrycznych. Jeżeli urządzenia będą pracowały nieprawidłowo, stanowiąc potencjalne źródło 

zagrożenia, należy przerwać pracę i zgłosić ten fakt pracodawcy. Pod czas pracy przy komputerze lub 

innych urządzeniach elektrycznych nie wolno spożywać posiłków oraz napojów. Zabronione jest 

stawanie na krzesłach, biurkach, meblach w celu sięgnięcia po doku mety lub narzędzia. Pod czas 

przemieszczania się po pomieszczeniu lub budynku, w szczególności po schodach, nie należy biegać. 

Należy zachować ostrożność podczas niszczenia dokumentów: nie należy wkładać palców lub innych 

przedmiotów do podajnika. Wszelkie luźne elementy ubrania oraz biżuterię i włosy należy trzymać z 

dala od otworu wejściowego nisz czar ki. 

 


