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INSTRUKCJA BHP 

NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM I DRUKARKĄ 
 

UWAGI OGÓLNE 
Pracownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad BHP zawartych w „Instrukcji ogólnej 
BHP przy pracach administracyjno-biurowych”, a ponadto: 

 
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

1. Sprawdzić stan techniczny oraz skompletowanie sprzętu i urządzeń na stanowisku pracy. 
2. Upewnić się, że na komputerze i drukarce lub w ich pobliżu nie znajdują się zbędne przedmioty. 
3. Przygotować stanowisko komputerowe do pracy: 

a) dostosować biurko i krzesło do wymiarów swojego ciała, zapewniając sobie wygodną pozycję 
i  swobodę ruchów, jednocześnie zachowując odpowiednią przestrzeń do umieszczania nóg pod 
blatem stołu lub biurka, 

b) ustawić monitor ekranowy, zapewniając odległość oczu od ekranu monitora 400-750 mm, 
odpowiedni kąt obserwacji - górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się 
powyżej oczu pracownika. Ustawienie monitora pod względem źródeł światła powinno 
ograniczać olśnienie i odbicia światła, 

c) zapewnić naturalną pozycję kończyn górnych przy obsłudze klawiatury (co najmniej kąt prosty 
między ramieniem a przedramieniem, wystarczającą przestrzeń przed klawiaturą do 
zapewnienia podparcia dłoni), 

d) włączyć zasilanie urządzeń włącznikami głównymi. 
4. Przygotować potrzebne dokumenty oraz programy użytkowe do pracy. 

 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRACY 

1. Utrzymywać naturalną i wygodną pozycję ciała, w szczególności zapewnić odpowiednie podparcie 
części lędźwiowej kręgosłupa o oparcie siedziska, odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora, 
odległości oczu od monitora i wystarczającą przestrzeń przed klawiaturą do zapewnienia podparcia 
dłoni. 

2. W czasie pracy stosować przerwy (5 minut po każdej godzinie pracy), które należy wykorzystać na 
ćwiczenia korygujące. 

3. Nie dopuścić do użytkowania komputera przez osoby nieupoważnione. 
4. Starać się łączyć obsługę komputera z innym rodzajem pracy, nie obciążającej narządu wzroku 

i  wykonywanymi czynnościami w innych pozycjach ciała. 
5. Urządzenia utrzymywać z dala od źródeł ciepła i wody (wilgoci). 
6. Miejsce pracy utrzymywać w należytym porządku i czystości. 

 
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ 

1. Użytkowania uszkodzonego komputera, monitora lub drukarki. 
2. Dokonywania samodzielnych napraw sprzętu w przypadku ich awarii. 
3. Zasłaniania otworów wentylacyjnych sprzętu. 
4. Spożywania posiłków oraz picia (stawiania) napojów w czasie pracy bezpośrednio przy sprzęcie. 
5. Przechowywania na stanowisku pracy przedmiotów wytwarzających silne pola magnetyczne. 
6. Usuwania zaciętego papieru z drukarki bez uprzedniego odłączenia zasilania. 
7. Stosowania niezarejestrowanych w kancelarii programów i nośników informacji. 
8. Dopuszczania do pracy przy komputerze i drukarce osób nieupoważnionych. 

 
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

1. Wyłączyć komputer, monitor i drukarkę wyłącznikami głównymi. Wyłączyć listwę zasilającą lub 
odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego. 

2. Uporządkować stanowisko pracy. 
UWAGI  KOŃCOWE 

Wszelkie nieprawidłowości i każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, 
a  stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek. Jeżeli zawiadomienie 
przełożonego nie jest możliwe, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić oficera dyżurnego. 

 


