
 

 

ZALECENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRACY 
PRACA ZDALNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1. W związku z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika poza siedzibą pracodawcy, pracodawca   

ponosi ograniczoną odpowiedzialność za stan BHP; 

2. Pracownik obowiązany jest współpracować z pracodawcą w zakresie realizacji zasad BHP przy wykonywaniu 

pracy zdalnej; 

3. Jeżeli praca zdalna jest wykonywana w domu pracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie 

wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym Kodeksu 

pracy, z wyłączeniem: 

1) obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego i 

sprawność środków ochrony indywidualnej, a także ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,  

2) zgodnie z art. 212, pkt. 4.);  

3) obowiązków określonych w rozdziale III tego działu (dotyczących budynków i pomieszczeń firmy), 

4) obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

II. ERGONOMIA STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ W DOMU.  

1. Stanowisko pracy powinno być na tyle duże, aby pozwalało na swobodne korzystanie z wszystkich elementów 

obsługiwanych ręcznie w zasięgu ręki, 

2. Monitor ekranowy powinien spełniać określone wymagania: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, a 

obraz stabilny, ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr itd., 

3. Wysokość stołu powinna pozwolić na swobodną pozycję pracownika, w której podczas pracy przy komputerze 

między ramieniem a przedramieniem zachowany jest kąt prosty, wysokość stołu, na którym znajduję się monitor 

ekranowy powinna móc pozwolić na odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie.  

4. W miarę możliwości pracownik powinien unika pracy przy niskich stolikach, w pufach, czy w sposób wymuszający 

pozycję która może narazić pracownika na ryzyko urazów kręgosłupa lub kończyn.   

5. Fotel powinien być stabilny w miarę możliwości, na kółkach z możliwością obrotu 360° wokół osi pionowej, 

wymiary oparcia i siedzenia powinny zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, z możliwością 

regulacji wysokości siedzenia w zakresie 40–50 cm, licząc od podłogi, z możliwością regulacji wysokości oparcia 

oraz regulacją pochylenia oparcia. powinien być wyposażony w podłokietniki. 

 

III. PRACOWNIK WYKONUJĄCY PRACĘ ZDALNĄ WINIEN PAMIĘTAĆ, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE: 

1) Dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń;  

2) Kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne dokumenty i programy 



 

 

3) sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej; 

4) Sprawdzić stan czytelności klawiatury (powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze 

powinny być kontrastowe i czytelne); 

5) Dostosować biurko, krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała, ustawić odpowiednio uchwyt na dokument; 

6) Przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej i wyświetlenie na ekranie dowolnej 

informacji; 

7) Ustawić ekran monitora względem źródeł światła tak, aby ograniczyć olśnienie i odbicia światła 

8) wyregulować jasność i kontrast monitora (ewentualnie zastosować filtr lub ekran ochronny); 

9) Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu; 

10)  Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy; 

11)  Zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń dla podparcia rąk i dłoni; 

12)  Łączyć przemienne pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi 

narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej 

pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub - co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po 

każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, 

13) Apteczkę pierwszej pomocy, 

14) Kontakt do osoby, która jest wyznaczona u pracodawcy do udzielenia pierwszej pomocy.  

 

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

1) Samowolne naprawianie urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia zasilanego energią elektryczną; 

2) Przechowywania na stanowisku przedmiotów posiadających pole magnetyczne; 

3) Czyszczenia urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania; 

4) Czyszczenia ekranu środkami nie przeznaczonymi do tego celu; 

5) Dopuszczenie do użytkowania komputera osób nieupoważnionych. 

 

V. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

1) Wyłączyć zasilanie sprzętu; 

2) Uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy; 

3) Kopie bezpieczeństwa schować w ustalonym miejscu; 

4) Wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu; 

5) Zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych. 

 



 

 

PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY INFORMOWAĆ PRACOWNIKÓW O WSZYSTKICH ASPEKTACH OCHRONY ZDROWIA I 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA STANOWISKACH PRACY, W TYM O WYNIKACH PRZEPROWADZONEJ OCENY ORAZ 

WSZELKICH ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.  

 

VII. PONADTO:  

1) Pracownik, któremu pracodawca zleca wykonanie pracy w systemie pracy zdalnej, może zgłosić pracodawcy brak 

możliwości wykonywania pracy zdalnej, ze względu na warunki osobiste, materialne lub lokalowe; 

2) Pracownik ma obowiązek natychmiast powstrzymać się od korzystania z urządzeń elektronicznych służących do 

wykonywania pracy zdalnej i powiadomić przełożonego w razie zaistnienia sytuacji, w której warunki ww. 

korzystania nie odpowiadałyby przepisom BHP lub stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia; 

3) Pracownik zobowiązany jest cały czas kontrolować oraz uniemożliwiać dostęp osób trzecich do urządzeń 

elektronicznych służących do pracy zdalnej. Dotyczy to w szczególności sprzętu komputerowego, okablowania 

itp. które powinny być poza fizycznym zasięgiem dzieci lub innych osób, które z uwagi na swoją nieporadność 

bądź nieumiejętność obsługi mogłyby ulec wypadkowi, ewentualnie uszkodzić urządzenie. 

4) Podczas pracy zdalnej, wykonywanej poza siedzibą pracodawcy, pracownik zobowiązany jest do zapewnienia 

sobie optymalnych metod pracy zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy wg. w/w zaleceń.  

5) Pracownik, któremu pracodawca zleca wykonywanie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy, w razie 

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wymogów organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy ma prawo zwrócić się do służby BHP pracodawcy z prośbą o wskazanie 

odpowiednich przepisów prawnych w tym zakresie. 

 


