
Temat: Praca biurowa a środowisko naturalne.  

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w firmie. 

Szkodliwe oddziaływanie czynników środowiska pracy na zdrowie pracowników jest zjawiskiem 

negatywnym i występuje w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

negatywnych. 

Ze względu na rodzaj oraz oddziaływanie na organizm człowieka czynniki podzielono na : 

• szkodliwe, 

• niebezpieczne, 

• uciążliwe. 

Pracodawca jest zobowiązany wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy i 

rozpoznać źródła ich pochodzenia, a następnie zlecić wykonanie badań i pomiarów tych czynników. 

Wśród czynników szkodliwych dla zdrowia wyróżnia się: 

• czynniki fizyczne, 

• czynniki chemiczne, 

• czynniki biologiczne, 

• czynniki psychofizyczne. 

Czynniki fizyczne: 

 temperatura, wilgotność, ruch i jonizacja powietrza  

 oświetlenie, promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe, podczerwone  

 pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne, elektryczność statyczna  

 pył, aerozole stałe i ciekłe 

 poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeń  

 przemieszczające się wyroby, materiały, bryły, masy, ostrza  

 ostre krawędzie, wystające elementy 

  temperatura powierzchni, nadciśnienie, podciśnienie  

 hałas, drgania, infradźwięki, ultradźwięki 

Czynniki chemiczne: 

w zależności od rodzaju działania na organizm człowieka: toksyczne drażniące uczulające 

rakotwórcze 



• mutagenne 

• teratogenne 

w zależności od sposobów wchłaniania: 

• przez drogi oddechowe 

• przez skórę i błony śluzowe 

• przez przewód pokarmowy 

Czynniki biologiczne: 

• mikroorganizmy, np. priony, wirusy, bakterie, pleśniaki, drożdżaki 

• makroorganizmy: 

- rośliny (porosty, wątrobowce, pyłki kwiatowe, substancje toksyczne i alergizujące wytwarzane przez 

rośliny zielne, pyły roślin zielnych, pył drzewny) 

- zwierzęta (pierwotniaki i robaki pasożytnicze, stawonogi: kleszcze, roztocze) 

- owady (karaczany, szarańcze, wołek zbożowy, brudnica nieparka, jedwabnik morwowy, pszczoła 

miodna itp.)  

Czynniki psychofizyczne: 

obciążenie fizyczne 

• statyczne 

• dynamiczne 

obciążenie nerwowo-psychiczne 

obciążenie umysłu 

niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne obciążenie emocjonalne 

Wartości najwyższe dopuszczalnego stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia ustalono jako: 

• najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) — wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie 

na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, 

określonego w kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować 

ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń; 

• najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno 

spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie 

dłużej niż 15 min i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 

godzina; 

• najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze względu na 

zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym 

momencie. 

W zakładzie pracy, w którym pracownicy są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 

pracodawca musi obowiązkowo prowadzić ewidencję tych czynników. Wyniki pomiarów pracodawca 

ma obowiązek przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym. Rejestr 

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy należy przechowywać przez 



okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. 

Czynniki niebezpieczne (urazowe) działają na pracownika w sposób najczęściej nagły i mogą 

spowodować u niego uraz (wypadek przy pracy). 

Do czynników niebezpiecznych należą: 

• elementy ruchome i luźne, 

• elementy ostre i wystające, 

• śliskie, nierówne podłogi, ograniczone przestrzenie, wysokie położenie stanowiska pracy, 

• urządzenia zasilane prądem elektrycznym, 

• powierzchnie gorące lub zimne, 

• substancje łatwopalne lub/i wybuchowe. 

RODZAJ 

ZAGROŻENIA 
OPIS 

uszkodzenia ciała • nieosłonięte ruchome elementy maszyn, oprzyrządowania i wyposażenia 

technicznego mogą być przyczyną urazów na skutek uderzenia, wciągnięcia 

między ruchome elementy lub zgniecenia części ciała 

• odpryskujące elementy obrabianego materiału i stosowanych czynników, 

np. cieczy chłodzącej, a także odpadające, obluzowane lub zużyte części 

maszyn, narzędzi, oprzyrządowania oraz obrabiane przedmioty 

• spadające z wysokości elementy, np. na skutek wibracji, naruszenia 

równowagi ułożonych elementów, wykonywanych operacji (budownictwo) 

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy zakłada się osłony na szczególnie 

niebezpieczne elementy maszyn. 

urazy fizyczne 

podczas 

przemieszczania się 

Przemieszczanie się ludzi podczas pracy jest związane z dotarciem do 

stanowiska pracy i opuszczeniem go oraz wykonywaniem czynności 

roboczych, konserwacyjnych i naprawczych. Do tego celu służą 

wewnątrzzakładowe drogi komunikacyjne i transportowe, otwory 

przejściowe, otwory dostępu. 

Uszkodzona lub śliska nawierzchnia dróg, zastawione ciągi komunikacyjne, a 

także wadliwa organizacja ruchu mogą być przyczyną upadku lub 

poślizgnięcia pracownika, w wyniku czego może on doznać: 

• stłuczenia 

• złamania 

• zwichnięcia 

porażenie prądem 

elektrycznym 

Porażenie prądem elektrycznym może mieć charakter: 

• bezpośredni, gdy następuje włączenie ciała lub jego części w obwód 

elektryczny 

• pośredni, gdy prąd przepływa powierzchniowo, a nie przez ciało człowieka 

Prąd stały wywołuje skutki elektrolityczne (następuje przemieszczanie się 

jonów, wskutek którego zmienia się ich stężenie po obu stronach błony 

komórkowej, co prowadzi do zaburzeń czynności komórek). 

Prąd zmienny wpływa ujemnie na organizm przez: 

• uszkodzenie układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, mięśniowego 

i kostnego 

• poparzenia cieplne. 



Stopień i zakres porażenia prądem zależą od: natężenia, czasu przepływu, 

częstotliwości prądu oraz drogi przepływu prądu przez ciało człowieka 

oparzenia Oparzenia powstają w wyniku bezpośredniego działania (najczęściej w 

krótkim czasie) czynników oparzenia, którymi są skrajne (wysokie lub niskie) 

temperatury, różnego rodzaju skoncentrowana energia oraz substancje 

chemiczne, głównie żrące i parzące. 

Źródła stwarzające niebezpieczeństwo oparzenia w miejscu pracy: 

• gorące powierzchnie i przedmioty o temperaturze powyżej progu oparzenia 

znajdujące się w otoczeniu człowieka 

• urządzenia energetyczne nagrzane do temp, ponad 60°C, 

• źródła promieniowania jonizującego, podczerwonego, laserowego, 

elektromagnetycznego (ich nieumiejętna obsługa) 

• substancje żrące i parzące 

Oparzenia dzieli się na 3 stopnie: 

I - oparzenia powierzchniowe - całkowitemu zniszczeniu ulega naskórek, bez 

uszkodzenia cebulek włosowych, gruczołów łojowych i potowych 

II - oparzenia głębokie - zniszczona zostaje znaczna część skóry 

z gruczołami łojowymi i płytko położone części mieszków włosowych i 

gruczołów potowych 

III- oparzenia całkowite - zniszczona cała warstwa skóry 

pożary i/lub 

wybuchy 

Zagrożenie pożarowe to zespół czynników stwarzających warunki do 

powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a przez to zagrażających życiu 

ludzi. 

Zagrożenie wybuchowe może być spowodowane przez palne gazy, pary 

palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, które pod wpływem 

czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu 

połączonemu ze wzrostem ciśnienia 
 

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy to : 

• znaczne obciążenie organizmu wysiłkiem fizycznym statycznym i dynamicznym lub umysłowym, 

• wymuszona pozycja ciała, 

• obciążenie narządu wzroku powodowane niedostatecznym lub nieprawidłowym oświetleniem, 

• odczuwalny hałas lub drgania mechaniczne, 

• praca monotonna, o wymuszonym tempie lub polegająca na wykonywaniu ruchów mo-

notypowych, 

• praca zmianowa, 

• odczuwalny mikroklimat gorący, zimny, zbyt wilgotny lub zbyt suchy, 

• sytuacje stresogenne, np. mobbing. 

Czynniki uciążliwe są z reguły związane z niedostosowaniem warunków pracy do możliwości 

człowieka, czyli występują na nieergonomicznych stanowiskach pracy. Czynnik uciążliwy może stać się 

czynnikiem szkodliwym w zależności od poziomu oddziaływania, czasu występowania, a także 

indywidualnych cech pracownika. Wpływ czynników uciążliwych na powstanie zagrożeń należy 

rozpatrywać na konkretnych stanowiskach pracy i na konkretnych pracowników. 

Ryzyko zawodowe w pracy związane z działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy 

można ograniczać i eliminować przez: 



• właściwe zaprojektowanie i organizację pracy w miejscu pracy, 

• dostarczanie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy z czynnikami szkodliwymi oraz 

stosowanie procedur, które zapewniają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w 

miejscu pracy, 

• zmniejszenie do minimum czasu i poziomu narażenia na czynnik szkodliwy, 

• odpowiednią higienę miejsca pracy, 

• zmniejszenie do minimum ilości czynnika szkodliwego wymaganego w procesie pracy, 

• stosowanie właściwych procedur, w tym instrukcji bezpiecznego obchodzenia się ze stwarzającymi 

zagrożenie czynnikami szkodliwymi i odpadami zawierającymi takie czynniki oraz zasad ich 

przechowywania i transportu w miejscu pracy, 

• właściwe stosowanie urządzeń i sprzętu podczas prac z czynnikiem szkodliwym, zapewniające 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. 

 


