Adam Granieczny

Praca przy komputerze - obowiązki pracodawcy

Osoby stale wykonujące pracę z użyciem komputerów podlegają ochronie, a na pracodawcach ciąży
obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków. Warunki te określa rozporządzenie ministra pracy i
polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie szczególnie w pracy biurowej przy użyciu komputera.
Warto wskazać, że nie mają zastosowania do:

- kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
- systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
- systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
- systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
- kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub
wyników pomiarów,
- maszyn do pisania z wyświetlaczem.

Stanowisko pracy

Pracodawca ma obowiązek zorganizować stanowisko pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby
spełniały one minimalne warunki dotyczące monitora, klawiatury, stołu, siedziska, oprogramowania i
wilgotności powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi. Dla nowo
tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowiska pracy pracodawca
powinien oceniać warunki pracy z monitorem ekranowym oraz podejmować działania mające na celu
usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości (par. 5). Minimalne wymagania w zakresie bhp oraz
ergonomii zawiera załącznik do rozporządzenia. O wszystkich aspektach ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest
obowiązany informować pracowników (par. 6 pkt 1). Tematyka ta powinna być elementem
obowiązkowym w programie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp (par. 6 pkt 2
rozporządzenia). Oprogramowanie komputerowe powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do
wykonania, być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy lub doświadczenia pracownika.

WAŻNE
Pracodawca ma prawo kontrolować jakość i ilość pracy pracownika związanej z obsługą monitora, ale nie
może się to odbywać bez wiedzy pracownika.

Jakie przerwy

Ze względu na uciążliwość pracy z monitorem ekranowym pracodawca powinien tak zorganizować pracę,
aby zapewnić pracownikowi:
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- łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac
nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu 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 (par. 7).

Przerwa przysługuje pracownikowi po godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora, ale nie
wówczas, gdy pracownik w czasie godziny zegarowej obsługuje monitor i jednocześnie wykonuje inne
czynności. Przerwa powinna mieć miejsce rzeczywiście po godzinie pracy. Nie jest dopuszczalne
połączenie przerw po kilku godzinach pracy ani tym bardziej zsumowanie wszystkich przerw
przypadających danego dnia i przesunięcie ich na dzień następny lub na koniec dnia, co spowoduje
wcześniejsze zakończenie przez pracownika dnia pracy. Przerwy po godzinie pracy przy obsłudze
monitora ekranowego nie pozostają w żadnym związku z przerwami ze względu na uciążliwe lub
szczególnie szkodliwe warunki pracy.

Definicja pracownika

Warto zauważyć, że prawo do przerwy oraz do innych uprawnień przysługuje pracownikowi,
zdefiniowanemu w rozporządzeniu jako każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i
stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru
czasu pracy (par. 2 pkt 4). Jest to szersza definicja niż znajdująca się w art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), gdyż obejmuje nie tylko osoby
pozostające w stosunku pracy, ale także zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy
zlecenia, oraz praktykantów i stażystów. Zatem także ww. osobom pracodawca powinien zapewnić
stanowisko pracy odpowiadające przepisom bhp i zasadom ergonomii. Wynika to także z art. 304 k.p.,
zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić standardy bhp pracy osobom wykonującym
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz studentom i uczniom niebędącym pracownikami (art.
304 par. 1 i 2 k.p.).

Ponadto, z definicji pracownika zawartej w rozporządzeniu wynika, że uprawnienia przysługują osobom
użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
czyli co najmniej 4 godziny (lub 3,5 godziny, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna). Wymiar etatu
ustalony w umowie o pracę nie ma znaczenia. Natomiast osobom pracującym krócej należy także
zapewnić bhp pracy przy monitorze ekranowym, wynika to z ogólnego obowiązku przestrzegania
przepisów i zasad bhp. Osoby takie nie będą miały jednak prawa do przerwy po godzinie pracy z
komputerem (lub łączenia przemiennego pracy) oraz do okularów korygujących wzrok, o których jest
mowa poniżej.

Należy pamiętać, że praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę jest
wzbroniona kobietom w ciąży (pkt IV załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 1996 r.
w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet - Dz.U. nr 114, poz.
545 z późn. zm.).

WAŻNE
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Należy zapewnić pracownikowi co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej
godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Ochrona oczu

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary:

- każdej zatrudnionej osobie, w tym praktykantowi i stażyście, pod warunkiem użytkowania przez ww.
osobę w czasie pracy monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy
(par. 2 ust. 4 rozporządzenia). Pracownikom użytkującym krócej monitor ekranowy, pracodawca nie musi
zapewnić okularów,
- zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora
ekranowego (par. 8 ust. 2 rozporządzenia).

Badania przeprowadzane są w ramach profilaktycznej ochrony lekarskiej, czyli badań wstępnych,
okresowych i kontrolnych. Podczas takich badań, przed wydaniem orzeczenia, lekarz medycyny pracy
powinien - jeżeli ze skierowania na badania lub z informacji otrzymanej od badanego wynika, że
wykonywana praca wiąże się z obsługą monitora ekranowego - skierować pracownika do okulisty.
Orzeczenie lekarza okulisty, stwierdzające potrzebę stosowania okularów przy obsłudze monitora, jest
podstawą dla pracodawcy do zapewnienia odpowiednich okularów. Należy zauważyć, że orzeczenie musi
stwierdzać potrzebę stosowania okularów ze względu na obsługę monitora, a nie wadę wzroku, choć w
wielu przypadkach obie te przyczyny wiążą się ze sobą. Osoby około 40 roku życia, z wadą wzroku, mogą
potrzebować do pracy z komputerem okularów dwuogniskowych.

Może mieć miejsce sytuacja, gdy potrzeba korzystania z okularów do pracy z monitorem zostanie
stwierdzona podczas badania okulistycznego poza profilaktyczną opieką zdrowotną, podczas zwykłego
badania. Wydane wówczas orzeczenie lekarskie, stwierdzające potrzebę stosowania okularów przy
obsłudze monitora, również jest podstawą dla pracodawcy do zapewnienia odpowiednich okularów.

Zapewnienie pracownikowi okularów oznacza, że pracodawca ma obowiązek pokryć koszty:

- szkieł korekcyjnych odpowiadających wskazaniom orzeczenia lekarskiego (w tym także
dwuogniskowych),
- najtańszych oprawek okularowych.

WAŻNE
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Przerwa w pracy i inne uprawnienia przysługują osobom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy
co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna

- Par. 2 pkt 4, par. 3-8 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz.
973).
- Art. 2, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.
zm).
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