
BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 

Temat:   Pojęcia  związane  z  bhp,  ochroną  środowiska, 

ochroną  przeciwpożarową,  ergonomią 
 

1. Pojęcie  BHP 

Bezpieczeństwem pracy   -   nazywamy zespół warunków, które muszą być 

zachowane, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdro-

wia.   

Symbolizuje te wszystkie działania i angażowane w nie środki, które służą za-

pobieganiu urazom - wypadkom przy pracy. 

 

Higiena pracy  -  to nauka obejmująca działania i środki służące zapobiega-

niu chorobom zawodowym: 

 badaniem wpływu warunków pracy na zdrowie, na zaburzenia czynności 

fizjologicznych i na zachowanie sprawności ustroju człowieka w czasie pra-

cy. 

 ustaleniem czynników szkodliwych dla zdrowia. 

 zapobieganiem powstawaniu schorzeń i chorób zawodowych wśród ludzi 

wykonujących określony zawód. 

 

Łącząc te dwa pojęcia można sformulować definicję BHP. 

BHP  - bezpieczeństwo i  higiena pracy   to zbiór warunków i organizacji 

pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony 

zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. 

 

2. Cele  ochrony  pracy 

 ochrona pracowników przed wypadkami przy pracy, 

 ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi, 

 ograniczenie zatrudniania pracowników przy pracach szczególnie ciężkich 

lub uciążliwych, 

 ochrona dóbr materialnych sfery pracy przed zniszczeniem, 

 ochrona uprawnień pracowniczych - trwałości stosunku pracy, wynagro-

dzenia, szczególna ochrona pracy młodocianych i kobiet oraz ochrona in-

nych uprawnień pracowniczych (czasu pracy, urlopów pracowniczych itd.). 



3. Ochrona  środowiska   

To  działania zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobie-

gających wyrządzeniu szkód środowisku, jak też działania zmierzające do 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód oraz działania zachęcające do 

bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środków 

służących oszczędzaniu energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii. 

 

4. Ochrona  przeciwpożarowa  (p.poż.) 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez: 

 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, 

 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, 

 prowadzenie działań ratowniczych 

 

5. Ergonomia   

To  nauka zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych 

człowieka. Ma na celu zwiększenie wydajności pracy poprzez taką organizację 

układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była 

przy możliwie niskim koszcie biologicznym oraz najbardziej efektywnie. 

 

Twoim zadaniem do tego tematu jest nauczenie się przedstawionych pojęć, 

a także napisanie referatu (min. 1 strona, max 2 strony A4 maszynopisu) na 

temat: „Twoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania przepisów BHP, 

p.poż., ergonomii i ochrony środowiska w Drukarni, czyli miejscu Twoich za-

jęć praktycznych. 


