
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy. Jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań 
pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami 
występującymi w miejscu pracy. Jest to zbiór zasad 
i przepisów.

Zakres bhp 
W zakres zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzą: 

 techniki bezpieczeństwa pracy; 
 podstawy higieny pracy — nauka zajmująca się określaniem norm kształtowania zdrowych, 

higienicznych, nieuciążliwych i nieszkodliwych warunków pracy oraz zapobieganiem chorobom 
zawodowym; 

 elementy fizjologii pracy — badanie wpływu środowiska na organizm człowieka podczas 
wykonywania przez niego pracy; 

 elementy socjologii pracy — badanie wpływu środowiska i rodzaju pracy na stosunek 
pracownika do wykonywanej pracy oraz jego wydajność; 

 elementy organizacji i ekonomiki pracy — określające dobór najbardziej właści-wych środków 
oraz warunki odpowiednie do osiągnięcia zamierzonych wyników pracy człowieka bez 
uszczerbku na zdrowiu pracownika; 

 podstawy ergonomii — nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania pracy do 
właściwości psychicznych i możliwości fizycznych człowieka. 

Rytm pracy-to jeden z elementów higieny pracy, zajmujący się dostosowaniem predyspozycji człowieka do
wykonania określonych zadań

Higiena pracy jest nauką, która zajmuje się  ochroną pracownika przed utratą zdrowia, zwłaszcza 
w następstwie chorób zawodowych. Identyfikuje zagrożenia występujące w miejscu pracy, określa 
ich wpływ na pracownika oraz określa działania profilaktyczne przed wystąpieniem wypadków i 
chorób zawodowych 

Środowisko pracy – zespół czynników materialnych i psychospołecznych, z którymi pracownik 
styka się podczas wykonywania pracy lub przysposobienia do niej 
i które to czynniki mogą stanowić zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia.

Stanowisko  pracy - to przestrzeń, w której wykonywa jest praca. Na stanowisko pracy składają 
się: pomieszczenie w którym wykonywana jest praca, urządzenia i środki służące do wykonania 
pracy, przedmiot pracy, pracownik oraz jego współpracownicy

Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem obiektów technicznych 
i środowiska pracy do anatomicznych i psychicznych możliwości człowieka. Wykorzystuje ona 
wiedzę pochodząca z wielu innych nauk.
Ergonomię dzielimy na:

• Projektową, która zajmuje się planowaniem odpowiednich warunków pracy
• Korekcyjną, która dostosowuje już istniejące warunki pracy


