
W dzisiejszym artykule chciałbym Państwu przedstawić w skrócie odpowiednio przygotowane miejsce
pracy przy komputerze oraz
 zasady postępowania i organizacji w/w stanowiska.

1. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może
powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz
być źródłem zagrożeń dla pracownika.

2. W razie potrzeby wynikającej z indywidualnych cech antropometrycznych , powinna być użyta
oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół.

· Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia
światła.

· Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.
· Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie

powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy.
· Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

· wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia
stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy

· ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, to jest
w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

· Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała:
· naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co

najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem
· odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

3. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
· dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z

kółkami jezdnymi,
· wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
· regulację wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi,
· regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30°

do tyłu,
· wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i

odcinka udowego kończyn dolnych,
· podłokietniki.

4. Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie,
spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek. Podnóżek
powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0°-15°, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb
wynikających z cech antropometrycznych pracownika. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a
sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.



5. Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną
przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu
kończyn górnych.

· Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w
pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości
między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem
sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m.

· Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm.

6. Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie:
· poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach,
· należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub

półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu
monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie
żaluzji lub zasłon w oknach.

· dopuszcza się stosowanie opraw oświetlenia miejscowego, pod warunkiem że będą to oprawy
nie powodujące olśnienia

                                                                                                                              z poważaniem
                                                                                                               Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
                                                                                                                               Adam Bujak
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