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Wymagania bhp 
na stanowiskach komputerowych
– potrzeba zmian

Postêp naukowo-techniczny ci¹gle zmienia 
warunki pracy na stanowiskach kompu-
terowych oraz daje mo¿liwo�ci nowych 
zastosowañ sprzêtu komputerowego. 
W artykule omówione zosta³y te zmiany 
w �wietle wymagañ dyrektywy 90/270/
EWG. Przedstawiono tak¿e propozycje 
zmian w zapisach tej dyrektywy.

OHS requirements at computer 
workstations – a need for changes
Scientific and technological progress con-
tinues to change working conditions at 
computer workstations. It also makes new 
applications possible. This paper discusses 
those changes in the context of the require-
ments in Directive 90/270/EEC. It also sug-
gests modifications for its regulations.
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W zwi¹zku z postêpem naukowo-tech-

nicznym i pojawieniem siê nowych rodzajów 
pracy (m.in. telepraca, multimedialne Biura 
Obs³ugi Klienta, g³osowa i wizualna komuni-
kacja) przy komputerze, podczas konferencji 
pn. „Wiêcej sukcesów przez skuteczne prawo-
dawstwo” (More success through efficient 
regulation) odbywaj¹cej siê w czerwcu 2007 r. 
w Bonn, Niemieckie Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy [1] zainicjowa³o badania maj¹ce na celu 
ocenê wdro¿enia dyrektywy 90/270/EWG 
z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimal-
nych wymagañ w dziedzinie bezpieczeñstwa 
i ochrony zdrowia przy pracy z urz¹dzeniami 

wyposa¿onymi w monitory ekranowe [2] do 
prawa krajów cz³onkowskich. 

Zamierzano tak¿e sprawdziæ znajomo�æ 
wymagañ dyrektywy przez pracodawców 
i pracowników, a ponadto okre�liæ jej praktycz-
ny wp³yw na warunki pracy, skutki zdrowotne 
oraz rachunek ekonomiczny (koszty-korzy�ci). 
Ocena ta ma s³u¿yæ równie¿ do znowelizowa-
nia wspomnianej dyrektywy [3].

Dokumentem wdra¿aj¹cym w Polsce 
postanowienia dyrektywy 90/270/EWG 
jest rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki 
socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposa¿onych w monitory ekranowe [4].

Od czasu ustanowienia obu dokumen-
tów postêpuje gwa³towny rozwój sprzêtu 
komputerowego i obecnie jego jako�æ, para-
metry techniczne i bezpieczeñstwa znacznie 
przewy¿szaj¹ te, których dotyczy dyrektywa. 
W zak³adach pracy wymienia siê sprzêt kom-
puterowy co kilka lat, chocia¿by po to, by 
korzystaæ z nowego oprogramowania. 

Postêp naukowo-techniczny w zakresie 
tego sprzêtu dotyczy w szczególno�ci:

• spe³niania kryteriów bezpieczeñstwa, 
jako�ci, ergonomii i ekologii przez monitory 
znajduj¹ce siê na rynku

• rozwoju technologii p³askich ekranów
• rozwoju procesorów i kart pamiêci
• nowych no�ników pamiêci 
• nowych urz¹dzeñ wej�cia
• doskonalenia komputerów przeno�nych. 

Postêp naukowo-techniczny
w zakresie sprzêtu komputerowego
Spe³nienie wymagañ norm TCO
przez monitory ekranowe

Form¹ promocji wyrobów spe³niaj¹cych 
kryteria bezpieczeñstwa, jako�ci, ergonomii 
i ekologii jest oznaczanie monitorów znakiem 
TCO (total cost of ownership), a wcze�niej 
MPR II. Znak ten mo¿e otrzymaæ wyrób, który 
spe³nia wymagania norm TCO, ustanowionych 
przez Szwedzk¹ Konfederacjê Pracodawców 
(The Swedish Confederation for Professional 
Employees) i otrzyma odpowiedni certyfikat. 
Pocz¹tkowo kryteria przyznania tego certyfika-
tu dotyczy³y wy³¹cznie ograniczenia emisji pól 
elektromagnetycznych przez monitory (MPR 
II). Z biegiem lat normy ulega³y zaostrzeniu 
i zakres kryteriów rozszerzano o aspekty bez-
pieczeñstwa elektrycznego (TCO’92), ekologii, 
ergonomii widzenia i barwy (TCO’95) oraz 
odporno�ci na wewnêtrzne pola magnetyczne 
(TCO’99 i TCO’03).
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Zestawienie wymagañ, które spe³niaj¹ 
wyroby oznakowane poszczególnymi znakami 
TCO, przedstawiono w tabeli. 

Najnowsze i najbardziej 
restrykcyjne, choæ nie pod 
wszystkimi wzglêdami, s¹ 
wymagania TCO’06 Media 
Displays. Zaostrzone zosta³y 

wymagania zwi¹zane z poziomem jasno�ci 
ekranu oraz skal¹ szaro�ci. Pojawi³y siê tak¿e 
nowe zapisy odnosz¹ce siê do poziomu czerni, 
czasu reakcji matrycy oraz interface video.

Dostêpne na rynku monitory ekranowe 
spe³niaj¹ co najmniej wymagania TCO’95, co 
wi¹¿e siê z zapewnieniem ograniczenia emisji 
pól elektromagnetycznych, zapewnieniem 
bezpieczeñstwa elektrycznego, energoosz-
czêdno�ci i ergonomii widzenia. Uzyskanie 
takiego certyfikatu przez dany monitor 
�wiadczy o spe³nieniu wszystkich postanowieñ 
za³¹cznika do dyrektywy i rozporz¹dzenia co 
do jako�ci obrazu na monitorach ekranowych, 
emisji pól elektromagnetycznych, niezbêdnych 
regulacji monitora. 

Wykorzystanie monitorów LCD
Masowe wykorzystanie monitorów LCD 

(ciek³okrystalicznych) ma ogromny wp³yw na 
jako�æ pracy na stanowiskach komputerowych. 
Zmieniaj¹ siê nie tylko parametry techniczne 
i jako�æ obrazu (rozdzielczo�æ, liczba kolo-
rów), lecz tak¿e wymagania przestrzenne 
stawiane ca³emu stanowisku. Brak têtnienia 
w monitorach LCD powoduje, ¿e zapewniaj¹ 
one bezpieczeñstwo osobom ze schorzenia-
mi neurologicznymi, bez obaw o wywo³anie 
np. ataków epileptycznych. Przy stosowaniu 

takich monitorów, w stosunku do wymagañ 
rozporz¹dzenia zmianie mog¹ ulec minimalne 
odleg³o�ci pomiêdzy s¹siednimi monitorami, 
odleg³o�æ pomiêdzy pracownikiem i ty³em 
s¹siedniego monitora. Zmniejszona masa 
i rozmiary monitorów, które w dowolny i pro-
sty sposób mo¿na przestawiaæ na stanowisku 
pracy powoduj¹, ¿e wymaganie dotycz¹ce 
regulacji ustawienia monitora wokó³ w³asnej 
osi nie jest konieczne. 

Nie we wszystkich nowych typach mo-
nitorów p³askich wyeliminowano nato-
miast problem odbiæ. Dotyczy to g³ównie 
komputerów przeno�nych i zastosowania 
w nich b³yszcz¹cego typu ekranu. Producenci 
(np. „Glare”, co w t³umaczeniu na jêzyk polski 
oznacza „ol�nienie”) podkre�laj¹ ich zalety: 
wysok¹ maksymaln¹ jasno�æ ekranu, du¿y k¹t 
widzenia, podwy¿szone maksymalne: kon-
trast i nasycenie obrazu. U¿ytkownicy czêsto 
odczuwaj¹ jednak dyskomfort spowodowany 
bardzo widocznymi odbiciami otoczenia na 
b³yszcz¹cej powierzchni monitora (np. w³asnej 
twarzy). Praca na tego typu monitorze nie 
sprawia problemów wtedy, kiedy ustawione 
jest maksymalne rozja�nienie ekranu, a po-
mieszczenie jest zaciemnione (wy³¹czone 
o�wietlenie, zas³oniête rolety). Prowadzi to 
jednak do z³amania zasady zapewnienia 
odpowiedniego o�wietlenia, mimo ¿e odbicia 
bêd¹ bardzo ma³e. Z tego wzglêdu nale¿y 
unikaæ stosowania tego rodzaju monitorów 
do d³ugotrwa³ej pracy.

Rozwój podzespo³ów i no�ników pamiêci 
Zmiany technologiczne w dziedzinie infor-

matyki spowodowa³y, ¿e obecne komputery 

wyposa¿one s¹ w procesory taktowane wy¿-
szymi czêstotliwo�ciami zegarów, bardziej 
pojemne ko�ci pamiêci operacyjnej RAM czy 
twarde dyski. W praktyce nie wykorzystuje siê 
ju¿ stacji dyskietek (pomijaj¹c niektóre instytu-
cje pañstwowe – przyp. red), które wymieniane 
s¹ w rozporz¹dzeniu jako jeden z elementów 
wyposa¿enia podstawowego stanowiska pra-
cy. Rozporz¹dzenie (§ 2 pkt. 2a) nie uwzglêdnia 
natomiast powszechnie obecnie stosowanych 
czytników CD, które s¹ stopniowo wypierane 
przez technologie zapisu DVD i Blu-Ray. Pa-
miêci przeno�ne dostêpne w sprzeda¿y (np. 
popularne pendrive’y) osi¹gaj¹ ju¿ pojemno�ci 
powy¿ej 100 GB, natomiast twarde dyski osi¹-
gaj¹ terabajty (1000 GB) pojemno�ci. £atwo�æ 
archiwizowania i przenoszenia tak du¿ych ilo�ci 
informacji zagra¿a bezpieczeñstwu danych 
zw³aszcza w takich instytucjach, jak banki, 
urzêdy publiczne zbieraj¹ce dane osobowe 
i jednocze�nie powoduje wprowadzanie spe-
cjalnych procedur zabezpieczeñ i dostêpno�ci 
danych.

Rozwój technologiczny komputerów 
wp³ywa nie tylko na zmianê urz¹dzeñ, ale 
równie¿ na rodzaje i typy prac wykonywanych 
na stanowiskach komputerowych. Coraz 
bardziej popularne staje siê komunikowanie 
jedynie przez komunikatory tekstowe, g³osowe 
i wizyjne, które wypieraj¹ tradycyjne telefony 
stacjonarne i stwarzaj¹ nowe mo¿liwo�ci wy-
miany informacji.

Nowe urz¹dzenia wej�cia 
W ostatnich latach powsta³y tak¿e nowe 

formy komunikacji z komputerem i systemami. 
Wprowadzono wiele urz¹dzeñ unowocze-
�nionych: myszy i klawiatury bezprzewo-
dowe, trackballe, touch-pady itp., a tak¿e, 
coraz czê�ciej, monitory dotykowe. Ju¿ teraz 
zapowiadane s¹ komputery obs³ugiwane 
poleceniami g³osowymi. Te wszystkie zmiany 
wp³ywaj¹ na komfort pracy, ale mog¹ te¿ sta-
wiaæ przed u¿ytkownikami nowe wymagania 
i powodowaæ obci¹¿enia, np. miê�niowo-
szkieletowe wystêpuj¹ce podczas d³ugiego 
korzystania z  monitora dotykowego, koniecz-
no�æ innego po³o¿enia monitorów ekranowych 
(zamiana na dotykowe „blaty” ekranowe) 
i w konsekwencji zmianê k¹tów obserwacji 
wy�wietlanego obrazu. Tego typu zmiany nie 
s¹ uwzglêdnione w wymaganiach dyrektywy 
oraz rozporz¹dzenia.

Komputery przeno�ne 
Dyrektywa oraz rozporz¹dzenie w spra-

wie minimalnych wymagañ w dziedzinie 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia przy pracy 
z urz¹dzeniami wyposa¿onymi w monitory 
ekranowe nie ma zastosowania do „systemów 
przeno�nych nieprzeznaczonych do d³u¿szego 
u¿ytkowania na danym stanowisku pracy”. 

Oznaczenie i wymagania TCO dla monitorów ekranowych 
Designation and requirements of TCO for visual displays

Nazwa znaku
(rok wydania) TCO’03 (2003) TCO’99 (1999) TCO’95 (1995*) TCO’92 (1992*) MPR II (1990)

Wygl¹d znaku

Ograniczona emi-
sja pól elektroma-
gnetycznych

tak tak tak tak tak

Bezpieczeñstwo 
elektryczne wg 
IEC 60950

tak tak tak tak –

W³a�ciwo�ci ener-
gooszczêdno�ci tak tak tak tak –

Wymagania 
ekologiczne tak tak tak – –

Wymagania ergo-
nomii widzenia tak tak tak – –

Odporno�æ na 
zewnêtrzne pola 
magnetyczne 

tak tak – – –

Barwy CRT tak tak – – –
Barwy LCD tak – – – –
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Wspó³cze�nie urz¹dzenia komputerowe maj¹ 
bardzo ró¿ne przeznaczenia oraz przyjmuj¹ 
bardzo ró¿ne formy. Laptop (ang. lap – kolano, 
top – na wierzchu, zwany czêsto notebookiem 
– [ang. notatnik]) to ma³y, przeno�ny komputer 
osobisty. Pozosta³e jeszcze mniejsze komputery 
to netbooki (laptopy z, zazwyczaj, mniejsz¹ 
przek¹tn¹ ekranu, przeciêtnie 13 cali, przysto-
sowane do zadañ sieciowych) palmtopy (np. 
Palm lub PocketPC), PDA (Personal Digital 
Assistant – osobisty asystent cyfrowy), Tablet 
PC, Smartphone.

Palmtop to ma³y, przeno�ny komputer 
osobisty, który mie�ci siê w d³oni lub w kieszeni 
(ang. palm – d³oñ, top – na wierzchu). Palm-
topy nie maj¹ napêdu dyskietek, napêdu CD-
ROM, a tak¿e czasem nawet dysku twardego 
(dane przechowuj¹ na karcie pamiêci). W ich 
pamiêæ wbudowano na sta³e podstawowe 
oprogramowanie (edytor tekstu, arkusz kal-
kulacyjny, bazê danych), scheduler (narzêdzie 
do zarz¹dzania zadaniami) oraz planner 
(narzêdzie do tworzenia harmonogramów). 
Wiele z nich ma równie¿ wbudowane modemy 
i porty komunikacyjne, miniaturowe klawiatury 
i pod�wietlane kolorowe wy�wietlacze. 

Kieszonkowe komputery i organizery
Typowy PDA nie ma klawiatury: dane wpro-

wadza siê do niego za pomoc¹ specjalnego 
rysika, pisz¹c na wy�wietlaczu ciek³okrystalicz-
nym (niektóre PDA potrafi¹ te¿ rozpoznawaæ 
mowê). 

Tablet PC to przeno�ny komputer wzo-
rowany na notebookach, dodano do niego 
jednak ekran dotykowy. Przek¹tne w tabletach 
s¹ mniejsze ni¿ w notebookach, np. 12 lub 14 
cali, jednak pozosta³e ich parametry (prêdko�æ 

taktowania, ilo�æ RAM) dorównuj¹ note-
bookom. Ma on wiele u³atwieñ, np. funkcjê 
rozpoznawania pisma odrêcznego, klawiaturê 
ekranow¹. Najnowsze modele maj¹ równie¿ 
wbudowane karty do bezprzewodowego 
internetu (Wi-Fi).

Smartphone to ju¿ nie telefon, lecz prze-
no�ny komputer ³¹cz¹cy kilka funkcji: telefonu 
komórkowego, poczty elektronicznej, prze-
gl¹darki sieciowej, pagera, GPS, jak równie¿ 
cyfrowego aparatu fotograficznego i prostej 
kamery wideo. W nowszych modelach do-
stêpne s¹ te¿ takie funkcje typowe dla PDA, 
jak zarz¹dzanie informacj¹ osobist¹ (Personal 
Information Management). Niektóre modele 
potrafi¹ odczytywaæ dokumenty biurowe 
w formatach Microsoft Office i PDF.

 Czê�æ spo�ród tych urz¹dzeñ (laptopy) 
wykorzystuje siê na sta³ych stanowiskach 
komputerowych [5]. Wydaje siê, ¿e urz¹dze-
nia o wy�wietlaczach w ma³ych rozmiarach, 
podobnie jak kasy fiskalne, nie powinny byæ 
objête wymaganiami rozporz¹dzenia/dyrek-
tywy. Aby jednak rozstrzygn¹æ, czy komputery 
przeno�ne (o przek¹tnych monitora wiêkszych 
ni¿ 14”), które dzi� czêsto s¹ wykorzystywane 
na sta³ych stanowiskach pracy, powinny byæ 
objête wymaganiami dyrektywy, nale¿a³oby 
zbadaæ skalê takiego wykorzystywania tych 
komputerów i oceniæ skutki tego zjawiska dla 
zdrowia pracowników.

Nowe rodzaje organizacji pracy 
przy komputerze
Telepraca 

Telepraca jest sposobem organizacji pracy, 
który rewolucjonizuje dwa zasadnicze aspekty 

struktury pracy: czas i miejsce. Telepraca (bez 
wzglêdu na rodzaj) polega na wykorzystaniu 
komputerów i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych 
do „zmiany akceptowanej geografii pracy”. 
Co to oznacza? Najczê�ciej wymienia siê kilka 
podstawowych cech telepracy, tj. mo¿liwo�æ 
zmiany miejsca pracy poza przypisan¹ g³ów-
n¹ siedzib¹ (np. w domu), ruchomy i zwykle 
niekontrolowany czas pracy pracownika, 
wykorzystanie komputera i urz¹dzeñ teleko-
munikacyjnych oraz pracê z danymi.

O z³o¿ono�ci tego zagadnienia �wiadcz¹ 
ni¿ej wymienione typy telepracy.

1. Telepraca mo¿e obejmowaæ pracowni-
ków wykonuj¹cych pracê g³ównie w domu 
(ang. home – based teleworking, homework) 
i udaj¹cych siê od czasu do czasu do swojego 
zak³adu pracy.

2. Telepraca zamienna (telepraca waha-
d³owa) – telepracownicy dziel¹ czas pracy na 
spêdzony w zak³adzie pracy i w domu. We-
wn¹trz tej grupy wyró¿nia siê czêsto podgrupy 
(model 4+1, 3+2) w zale¿no�ci od stosunku 
liczby dni pracy w domu do liczby dni pracy 
w siedzibie firmy. 

3. Okazyjni telepracownicy, czyli tacy, którzy 
dziêki zastosowaniu technologii informacyj-
no-komunikacyjnych sporadycznie pracuj¹ 
w domu lub podczas wyjazdów. 

4. Telepraca mobilna, „wêdrowna kadra”, 
czyli np. handlowcy, miêdzynarodowi mene-
d¿erowie, którzy dziêki zastosowaniu narzêdzi 
telekomunikacyjnych wykonuj¹ swoj¹ pracê 
tam, gdzie aktualnie siê znajduj¹. 

5. Telepracownicy niezale¿ni – s¹ to czêsto 
podwykonawcy w zak³adach pracy. Ich oferta 
jest bardzo zró¿nicowana, dostosowana do 
aktualnych potrzeb klienta. Najczê�ciej s¹ to 
pracownicy w zawodach, w których wynik 
pracy mo¿e byæ oderwany od ca³o�ci zadania 
g³ównego i który bardzo ³atwo mo¿na przes³aæ 
za pomoc¹ urz¹dzeñ teleinformacyjnych, np. 
ksiêgowi – zestawienia finansowe, informa-
tycy – projekty oprogramowania, t³umacze 
– t³umaczenia pisemne. 

6. Telecentra, gdzie pracownik wykonuje 
pracê w specjalnych pomieszczeniach wy-
posa¿onych w narzêdzia telekomunikacyjne 
i informatyczne, dziêki którym porozumiewa 
siê ze swoim zak³adem pracy. 

7. Niektórzy zaliczaj¹ do telepracowników 
równie¿ pracowników firm teleus³ugowych, 
które wykonuj¹ jakie� „niebezpo�rednie” prace 
dla firm. Czasami s¹ to jednostki, których praca 
nie jest bezpo�rednio zwi¹zana z profilem da-
nej firmy, np. firmy sekretarskie, zarz¹dzaj¹ce, 
projektowe. 

8. Praca ponadgraniczna (ang. offshore 
work) to specyficzna forma firmy teleus³ugo-
wej. Przedsiêbiorstwa w krajach zachodnich 
czêsto zlecaj¹ podwykonawstwo ró¿nych 
prac (wpisywanie lub obróbka danych itp.) 
w krajach o niskich wynagrodzeniach lub 

Fo
t. 

Ca
rl 

Dw
ye

r/
St

oc
k

10/200920



o innych godzinach pracy (w innych strefach 
czasowych). 

Przy tak zró¿nicowanych formach telepracy, 
w której najczê�ciej wykorzystywane s¹ stano-
wiska komputerowe, nale¿a³oby wprowadziæ 
dodatkowe wymagania zwi¹zane z organi-
zacj¹ pracy, a dotycz¹ce czasu i stanowiska 
pracy. Dyrektywa nie uwzglêdnia sytuacji, 
w której stanowisko komputerowe mie�ci siê 
np. w domu pracownika. Mimo i¿ wymagania 
pozostaj¹ te same, to sposoby weryfikacji 
spe³niania tych wymagañ zmieniaj¹ siê. 

Centra obs³ugi klienta
Dziêki ³¹czom internetowym bardzo szyb-

ko rozwijaj¹ siê us³ugi internetowe zwi¹zane 
z handlem, reklam¹, badaniem opinii spo³ecznej, 
biurami obs³ugi klienta itp. S¹ one realizowane 
w tzw. contact centers, w których wykorzystuje 
siê wiêcej mediów do komunikacji z klientem 
ni¿ w telefonicznych centrach obs³ugi klienta. 
W centrach tych najczê�ciej urz¹dzeniem 
wspomagaj¹cym pracê jest komputer, a pra-
ca odbywa siê niemal ci¹gle na stanowisku 
komputerowym. Najczêstszym zadaniem jest 
przyjmowanie zg³oszeñ przychodz¹cych, np.:

– przyjmowanie zamówieñ, np. domy 
wysy³kowe, hurtownie

– udzielanie informacji, szczególnie na 
temat cen, adresów, stanu zad³u¿enia

– obs³uga akcji marketingowej, np. udzie-
lanie dodatkowych informacji

– telebank
– wsparcie serwisowe (helpdesk) lub tzw. 

gor¹ca linia (hotline) – wykorzystywane czê-
sto przy serwisie sprzêtu, oprogramowania, 
telefonów komórkowych

– przyjmowanie reklamacji i za¿aleñ, na 
przyk³ad w biurze obs³ugi konsumenta

– obs³uga umów terminowych, np. ubez-
pieczenia

– rezerwacje, np. biletów na koncert, do 
kina.

Innym typem zadañ wykonywanych w cen-
trach obs³ugi klienta jest zbieranie informacji, np.:

– sprawdzanie adresów i danych marke-
tingowych

– badania rynku i badania marketingowe
– telemarketing, poszukiwanie klientów
– windykacja
– sprzeda¿ bezpo�rednia.
Praca na tych stanowiskach charakteryzuje 

siê bardzo du¿¹ intensywno�ci¹ w kontaktach 
z klientami; jest te¿ monotonna [6]. Dlatego 
w trosce o zdrowie pracowników czêsto ko-
nieczne jest wprowadzanie dodatkowych za-
leceñ organizacyjnych (np. rotacji stanowisk). 
W tego typu centrach wystêpuj¹ dodatkowe 
czynniki zwi¹zane z obci¹¿eniem narz¹du 
mowy oraz ha³asem („szum komunikacyjny”). 
Dyrektywa i rozporz¹dzenie nie przewiduj¹ 
specyficznych sytuacji pracowników, którzy 
nara¿eni s¹ na skumulowane oddzia³ywanie 
czynników obci¹¿aj¹cych, takich jak ha³as 
i wieloczynnikowe obci¹¿enie psychiczne 
– okre�laj¹ jedynie minimalne wymagania 
w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia podczas pracy na stanowisku kom-
puterowym.

Ustna (g³osowa) i wizyjna komunikacja
W dyrektywie i rozporz¹dzeniu nie uwzglêd-

niono ¿adnych wymagañ co do formy komu-
nikacji g³osowej z zastosowaniem monitora 
ekranowego, bowiem kiedy dokumenty te 
powstawa³y, takie zastosowania nie by³y jesz-
cze znane. Dotyczy to takich sytuacji, jak tele-
konferencje czy indywidualne porozumiewanie 
siê przez komunikatory g³osowe i wizyjne, 
które zaczynaj¹ byæ powszechnie stosowane 
w komunikacji z zastosowaniem monitorów 
ekranowych. Forma g³osowa komunikacji 
ma równie¿ podstawowe znaczenie dla osób 
niewidomych u¿ytkuj¹cych komputery. 

Wydaje siê wiêc zasadne dokonanie uzupe³-
nieñ w dyrektywie i rozporz¹dzeniu odno�nie 
do wymagañ zwi¹zanych z komunikacj¹ 
g³osow¹ i jako�ci¹ d�wiêku oraz jako�ci¹ ob-
razu dynamicznego w przypadku komunikacji 
wizyjnej.

Kasy fiskalne (kasy z systemem komputerowym)
Dyrektywa nie dotyczy m.in.: „kalkulatorów, 

kas rejestruj¹cych i innych urz¹dzeñ z ma³ymi 
ekranami do prezentacji danych lub wyników 
pomiarów”. Jednak coraz czê�ciej tego typu 
urz¹dzenia s¹ zintegrowane z komputerami 
i maj¹ standardowe monitory ekranowe. Takie 
stanowiska pracy mog¹ wystêpowaæ np. w ap-
tekach. Wydaje siê, ¿e w przypadku stanowisk, 
w których urz¹dzenia spe³niaj¹ wymagania 
rozporz¹dzenia i dyrektywy konieczne jest 
sprecyzowanie kryterium „korzystania z urz¹-
dzeñ z monitorem ekranowym przez wiêksz¹ 
czê�æ swojego normalnego czasu pracy” [3].

Podsumowanie
Postêp naukowo-techniczny spowodowa³, 

¿e wiele wymagañ zawartych w za³¹czniku do 
dyrektywy oraz rozporz¹dzenia jest ju¿ nieaktu-
alnych. Powstawanie nowych rodzajów urz¹dzeñ 
komputerowych i pracy wymaga stworzenia 
lub sprecyzowania dodatkowych wymagañ 
ergonomicznych. Oprócz wymienionych w ar-
tykule nowych rodzajów pracy, wystêpuj¹ grupy 
pracowników lub stanowisk pracy, których nie 
obejmuj¹ wymagania ergonomiczne dyrektywy/
rozporz¹dzenia. Dotyczy to w szczególno�ci:

• pracy osób niepe³nosprawnych (np. 
niewidomych) przy monitorach ekranowych, 
która jest mo¿liwa dziêki nowym formom 
komunikacji

• niestandardowych stanowisk pracy (np. 
radiologów wykonuj¹cych badania USG, tomo-
grafii komputerowej czy monitoringu – obraz 
z kamer wideo).

Mo¿na równie¿ przypuszczaæ, ¿e w najbli¿-
szych latach ta sytuacja mo¿e siê powtarzaæ, 
poniewa¿ rozwój technologii, zw³aszcza 
w odniesieniu do miniaturyzacji urz¹dzeñ 
przeno�nych i implementacji nowych rozwi¹-
zañ programowych, nie zakoñczy siê praw-
dopodobnie w najbli¿szych latach, a wrêcz 
przeciwnie, bêdzie coraz gwa³towniejszy. St¹d 
wskazane jest ci¹g³e monitorowanie rynku 
nowych technologii i bezzw³oczne reagowanie 
na postêpuj¹ce zmiany przez mo¿liwie szybkie 
nowelizowanie przepisów. 
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