
ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY Z 

KOMPUTEREM 

Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważne jest zachowanie porządku i czystości 

w pomieszczeniu w którym pracujemy. Ma to niewątpliwie korzystny wpływ na pracę którą 

wykonujemy. Na to jak będziemy wykonywać pracę z komputerem istotny wpływ będzie 

miało to jakie warunki panować będą w pomieszczeniach w których komputery się znajdują. 

Mowa tu o takich czynnikach jak: mikroklimat, oświetlenie i rozmieszczenie stanowisk. 

Mikroklimat pomieszczenia Istotne znaczenie dla samopoczucia w miejscu pracy ma 

mikroklimat pomieszczenia czyli temperatura powietrza, jego wilgotność oraz 

promieniowanie cieplne. Należy wspomnieć tutaj o hałasie jaki wywołują komputery, 

drukarki lub plotery. Zaleca się aby temperatura w pomieszczeniach wynosiła 21-22 stopni 

Celsjusza, natomiast wilgotność względna powietrza powinna przekraczać 50%. Taka 

wilgotność zmniejsza suchość skóry i oczu. Zmniejsza się także oddziaływanie pola 

elektrostatycznego wytwarzanego przez monitory, co korzystnie wpływa na warunki pracy. 

Oświetlenie Nie bez znaczenia komfortu pracy przy komputerze jest oświetlenie stanowiska 

pracy. Pomiędzy jasnością pomieszczenia a jasnością ekranu nie powinny występować duże 

różnice. W przeciwnym wypadku dojdzie do zmęczenia oczu. Wystarczającym do pracy przy 

komputerze jest oświetlenie o natężeniu 50 luxów. Rozmieszczenie stanowisk Stanowiska 

pracy z komputerami powinny być tak rozmieszczone, aby kierunek patrzenia na monitor był 

równoległy do linii źródeł światła sztucznego i naturalnego. Nie powinno się sytuować 

stanowisk pracy w ten sposób, aby użytkownik musiał siedzieć przodem do okna, gdyż 

światło dzienne będzie go oślepiało. Nie powinien także siedzieć tyłem do okna, ponieważ 

światło będzie padać na ekran monitora utrudniając widzenie. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości ustawienia monitorów równolegle do linii okien w pomieszczeniach należy 

montować żaluzje, które w razie konieczności można regulować. 

 



 

Stanowisko do pracy przy komputerze powinno być zaprojektowane tak, aby jego 

elementy były wygodne i nie powodowały zmęczenia użytkownika komputera. 

Podstawowymi elementami takiego stanowiska są: stół, krzesło, monitor i klawiatura. Stół do 

pracy z komputerem Do pracy przy komputerze, zwłaszcza tej o charakterze ciągłym, 

najlepsze są stoły z dwoma blatami oddzielnie regulowanymi o następujących parametrach: 

minimalna długość blatu pod monitor – ok. 80 cm, szerokość blatu pod monitor – 60 cm, 

odległość między blatami a podłogą, gdy monitor jest ustawiony bezpośrednio na stole – 70 

do 90 cm, odległość między blatem a podłogą, gdy monitor jest ustawiony na komputerze 

stojącym na stole( typ desk top) – 50 do 75 cm,  

odległość blatu pod klawiaturę od podłogi – 50 do 75 cm, odległość dolnej powierzchni blatu 

pod klawiaturę od podłogi (przestrzeni na nogi) – 50 do 70 cm. Krzesło do pracy przy 

komputerze powinno posiadać możliwość regulacji siedziska pozwalającą na ustawienie jej 

na wysokości 40 do 50 cm mierząc od podłogi. Ponadto powinno mieć oparcie o minimalnych 

wymiarach 40 x 40 cm z regulacją jego pochylenia od pionu 5o do przodu i 15o do tyłu. 

Także powinna być możliwość regulacji położenia oparcia względem siedziska, 



umożliwiająca przybliżanie lub oddalanie oparcia. Podstawa krzesła powinna być 

wyposażona w co najmniej 5 kółek. Krzesło powinno mieć także możliwość obrotu wokół osi 

pionowej o 360
o
. W przypadku, gdy stopy siedzącego nie opierają się całą powierzchnią o 

podłogę, wówczas jest konieczne stosowanie podnóżka o regulowanej wysokości. Monitor 

Współczesne monitory powinny spełniać normy zapewniające ich użytkownikom bezpieczną 

pracę. Monitory, które spełniają normę TCO 99 mają zredukowane pole elektryczne i 

magnetyczne, łatwość regulacji parametrów obrazu, zapewniając jednocześnie wysoką jakość 

obrazu. Produkty z etykietą TCO 99 mogą być ponownie przetwarzane. Monitory należy 

ustawiać na stole tak, aby odległość oczu od ekranu wynosiła 40 do 75 cm (nie mniej niż 

długość przekątnej monitora), a kąt między linią wzroku a poziomem mieścił się w granicach 

20 do 50
o
( mierząc linią poziomą prowadzoną na wysokości oczu, a linią biegnącą od oczu do 

środka monitora). Górna krawędź monitora powinna znajdować się poniżej oczu 

użytkownika. Każdy monitor powinien mieć możliwość pochylenia ekranu o 20
o
 do tyłu i 5

o
 

do przodu oraz umożliwiać obrót wokół własnej osi o 120
o
 do 60

o
 w lewo lub w prawo. 

Dodatkowym zabezpieczeniem monitora mogą być filtry ochronne, które ograniczają pole 

elektrostatyczne i poprawiają warunki pracy wzrokowej. Ich zadaniem jest także tłumienie 

światła przechodzącego w kierunku monitora. Eliminują także odbicie światła i znacznie 

poprawiają kontrast obrazu. Klawiatura Obudowa klawiatury, wchodząca do zestawu 

komputerowego musi być zabezpieczona przed ślizganiem się po stole. Powinna także 

posiadać regulację kąta pochylenia w zakresie 0-15 
o
. Wysokość górnej krawędzi klawiatury 

nie powinna być wyższa niż 3 cm, mierząc od powierzchni blatu stołu.  

 

PRZECIWDZIAŁANIE DOLEGLIWOŚCIOM PRZY PRACY Z KOMPUTEREM 

Długotrwała praca z komputerem, w szczególności z kiepskim monitorem i przy złym 

oświetleniu wywołuje zmęczenie oczu. Objawia się ono zwykle pieczeniem, łzawieniem lub 

pogorszeniem ostrości widzenia. Możliwe jest także podwójne widzenie oraz wysychanie i 

zmętnienie rogówki. Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu należy w regularnych odstępach 

czasu robić przerwę. Nie należy wpatrywać się w ekran bez potrzeby. Umiejętność pisania na 

klawiaturze użytkownik powinien opanować bez patrzenia na monitor. W wolnych chwilach 

należy przenosić wzrok na przedmioty znajdujące się w oddali, a okolice oczodołów lekko 

masować dłońmi. Wielogodzinne siedzenie przy komputerze w nieruchomej i wymuszonej 

pozycji może powodować dokuczliwe bóle pleców, szyi, rąk oraz nóg. Nieprawidłowa 

pozycja przy korzystaniu z komputera może być także przyczyną zwyrodnień i zapaleń 



układu kostno-mięśniowego. Dokuczliwe mogą być bóle nóg, spowodowane nieruchomą 

pozycją przy pracy. Aby zapobiec w/w dolegliwościom wskazane by było regularne robienie 

sobie przerw w pracy, podczas których będą wykonywane ćwiczenia fizyczne- skręty i skłony 

tułowia, szyi, masowanie karku i czoła. Wytężonej pracy z komputerem towarzyszyć mogą 

bóle głowy, co powoduje osłabienie koncentracji i wzrost drażliwości. Stan całkowitego 

pochłonięcia przez pracę przy komputerze powoduje znaczne obciążenie organizmu, także 

stres i co za tym idzie zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz zakłócenie rytmu serca. Ćwiczenia 

fizyczne połączone z rozluźnieniem psychicznym mogą zapobiegać dolegliwościom 

spowodowanym pracą z komputerem. 

 

WNIOSKI 

Jakkolwiek praca z komputerem nie wymaga specjalnego wysiłku fizycznego, jednak 

monotonia jaka występuje, może powodować dysfunkcje ludzkiego ciała. Także zbytnie 

zaangażowanie się do korzystania z niektórych możliwości tego urządzenia czyli niektórych 

programów komputerowych, gier czy tez internetu mogą powodować groźne dla użytkownika 

skutki. Szczególnymi użytkownikami komputerów są dzieci u których nieracjonalne 

korzystanie z nich może spowodować niekiedy zaburzenia percepcyjne. Zarówno dorośli jak i 

dzieci mogą wskutek długiego korzystania z komputera ulec uzależnieniu komputerowemu. 

Wszystkim tym patologiom można w pewien sposób zapobiegać, ograniczać je lub walczyć z 

nimi. W przypadku gdy użytkownik jest bardzo uzależniony od komputera może nawet 

poddać się nawet terapii odwykowej. Najważniejszą zasadą powinno być takie wykorzystanie 

maszyny jaką jest komputer, aby ułatwiała życie człowiekowi, dawała przyjemność, radość i 

nie była źródłem problemów oraz zagrożeń. 


