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TEMAT: ŚRODOWISKO PRACY CZŁOWIEKA 

 

Środowisko pracy człowieka to ogół elementów, warunków i czynników wpływających na 

organizm człowieka w trakcie wykonywania przez niego określonego rodzaju pracy lub 

zawodu. 

 Środowisko pracy (inaczej: otoczenie pracy) tworzy zespół czynników materialnych i 

społecznych, z którymi styka się pracownik podczas wykonywanej pracy. Istotne jest 

określenie czynników mogących powodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia 

pracownika.  

Warunki pracy obejmują:  

 higienę pracy (środki czystości, urządzenia sanitarne itp.), 

 eliminowanie warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i życia, 

  kształtowanie środowiska pracy, 

  zapobieganie wypadkom przy pracy, w tym środki ochrony, szkolenia itp., 

 działalność bytową lub socjalno-bytową (dopłaty do obiadów, posiłki regeneracyjne 

itd.). 

Zasady eliminacji zagrożeń  

Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i 

uciążliwych na pracownika to podstawowy obowiązek pracodawcy. Podstawowe zasady 

likwidacji lub ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na 

pracownika to: 

1. Eliminacja źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych  

2. Ograniczenie oddziaływania tych czynników poprzez odsunięcie człowieka z obszaru ich 

oddziaływania  

3. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez 

osłonięcie strefy narażenia:  stosowanie odpowiednich kubatur budynków, materiałów 

dźwiękoizolacyjnych 

4. Ograniczenie wpływu czynników przez zastosowanie ochron osobistych:  dobór i 

właściwe stosowanie ochron osobistych w zależności od istniejących zagrożeń 

5. Ograniczenie zagrożenia człowieka przez właściwy dobór pracowników i organizację 

pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowania pracowników 

 

Nie zapominajcie uzupełniać zeszyty 



PRACA DOMOWA-ĆWICZENIA  

 

ĆWICZENIA WSKAZANE PODCZAS PRACY PRZY BIURKU/komputerze  

Ogólne ćwiczenia rozluźniające: 

 Przerwij na chwilę pracę. Wyprostuj plecy. Podnieś ramiona do góry z jednoczesnym 

wdechem powietrza nosem, opuść ramiona z wydechem ustami.  

 

Ćwiczenia rozluźniające mięśnie szyi: 

 Wykonaj kilka spokojnych skłonów głowy w prawo i w lewo, dotykając policzkiem 

ramienia. Wykonaj skłony głowy w przód i do tyłu.  

 

Ćwiczenia rozluźniające mięśnie pleców:   

Siedząc na krześle wykonaj powolny skłon w przód, tak aby klatką piersiową dotknąć 

kolan. Oddychaj spokojnie a ramiona opuść swobodnie wzdłuż ciała.  

 

 


