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Telepraca  szanse, korzyci, uci¹¿liwoci
elepraca wed³ug R. Blanpaina,
autora raportu sporz¹dzonego
w 1995 r. na zamówienie Komisji Europejskiej, to praca wykonywana
z wykorzystaniem telekomunikacji i technik informatycznych na rzecz pracodawcy lub klienta, g³ównie w miejscu innym
ni¿ tradycyjne miejsce pracy (siedziba firmy).
Nie jest wiêc to nowy typ pracy, b¹d
zawodu, ale nowa forma organizacji pracy, polegaj¹ca na sta³ym wykonywaniu
zadañ z dala od miejsca, gdzie oczekuje
siê rezultatu pracy i gdzie jest on wykorzystywany. Wykonywanie pracy odbywa siê poza zasiêgiem i kontaktem osobistym z pracodawc¹, z wykorzystaniem
przez wiadcz¹cego pracê nowoczesnych
rodków przekazu: faxu, poczty elektronicznej, internetu. Pojawia siê obecnie
wiele firm internetowych, które funkcjonuj¹ w postaci rozsianych po kraju czy
wiecie indywidualnych stanowisk pracy.
Telepraca jest zwi¹zana z zawodami,
które mo¿na wykonywaæ zdalnie, a polegaj¹cymi na operowaniu informacjami
i danymi. Do najczêstszych prac wykonywanych w domu, w systemie pracy
zdalnej nale¿¹: t³umaczenia, przeprowadzanie ankiet, komputerowy sk³ad tekstów, opracowywanie graficzne, projektowanie stron www, ksiêgowoæ, wykonywanie analiz kosztów, gromadzenie
i przetwarzanie danych, tworzenie baz
danych, dzia³alnoæ marketingowa
i sprzeda¿ na telefon, obs³uga klienta, redagowanie tekstów, raportów i sprawozdañ.
Pojawia siê te¿ coraz wiêcej zawodów
i rodzajów pracy zwi¹zanych z informatyk¹, polegaj¹cych na wiadczeniu us³ug
intelektualnych, które mog¹ byæ wykonywane w dowolnym miejscu: komputerowi naukowcy, in¿ynierowie (projektowanie systemów i ich rozwoju), systemowi
analitycy, programici komputerowi.

Ze wzglêdu na zalety telepracy  ekonomiczne, spo³eczne i ekologiczne wzrasta liczba telepracowników i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem
osób w systemie pracy zdalnej, którzy
w wielu przypadkach uznaj¹ wprowadzanie obecnie telepracy jako koniecznoæ.
W USA telepraca stanowi oko³o 20%
rynku pracy (ok. 18 mln pracowników).
Wed³ug szacunków z koñca lat 90. w krajach Unii Europejskiej ok. 9 mln osób
wykorzystywa³o tê formê organizacji pracy, a najwy¿szy odsetek notowany jest
w Holandii  18,2% oraz w krajach skandynawskich (Dania  11,6 %, Finlandia 
10,0%, Szwecja  9,0%).
W Polsce nie jest to jeszcze powszechna forma organizacji pracy. Ocenia siê, ¿e
pracê w domu o charakterze telepracy
wykonuje zaledwie 2% Polaków, byæ
mo¿e dlatego tak ma³o, i¿ koszty sprzêtu
informatycznego, a przede wszystkim
us³ug telekomunikacyjnych s¹ wci¹¿ bardzo wysokie. Jednak warunki ekonomiczne (koniecznoæ tworzenia nowych miejsc
pracy), postêp w dziedzinie nowych technologii, upowszechnianie internetu oraz
wzrost liczby komputerów w domach
sprzyja rozwojowi telepracy.

Publikacja opracowana na podstawie
wyników uzyskanych w ramach programu realizacji zadañ z zakresu s³u¿b pañstwowych objêtych programem wieloletnim pt. Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów UE dofinansowywanych przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Spo³ecznej w latach 2002-2004.
G³ówny koordynator Centralny Instytut
Ochrony Pracy

Najczêciej wymieniane zalety telepracy to:
 zmniejszenie nak³adów na przygotowanie stanowiska pracy oraz na jego
utrzymanie: oszczêdnoæ powierzchni
biurowej oraz kosztów czynszów, wyposa¿enia i obs³ugi pracowników
 brak potrzeby doje¿d¿ania do pracy,
zw³aszcza w du¿ych miastach oraz z odleg³ych terenów wiejskich, co powoduje
znaczn¹ oszczêdnoæ czasu i wzrost efektywnoci pracy
 zmniejszenie absencji chorobowej
 eliminacja spónieñ do pracy, a tym
samym wzrost efektywnoci pracy
 zmniejszenie liczby nadgodzin
 wprowadzenie optymalnej
organizacji pracy, pozwaTelepraca jest zazwyczaj kojarzona z prac¹ w domu, ale
miejscem pracy mog¹ byæ równie¿ tzw. telecentra oraz te- laj¹cej uzyskaæ wzrost wylechatki. Telecentra powstaj¹ zazwyczaj w pobli¿u miej- dajnoci pracy; badania wysca zamieszkania telepracowników i wyposa¿one s¹ w no- kazuj¹, ¿e produktywnoæ
woczesny sprzêt komputerowy i telekomunikacyjny przez osób pracuj¹cych w domu
firmê, choæ inicjatorem ich powstania s¹ czêsto sami pracownicy. Telechatki oznaczaj¹ nowoczesne centra na te- poprawia siê rednio o 15%,
renach wiejskich, które spe³niaj¹ rolê edukacyjn¹ i spo- a osób pracuj¹cych w tele³eczn¹, a tak¿e pomagaj¹ w poszukiwaniu pracy. Oba typy centrach o 30%
orodków mog¹ zaspokajaæ potrzebê bezporedniego kon rozwi¹zanie problemów
taktu z innymi ludmi.
wynikaj¹cych z indywidualnych zachowañ pracowniKorzyci wynikaj¹cych z telepracy jest ków, nie akceptowanych przez wspó³prawiele. Praca na odleg³oæ jest korzystna nie cowników lub pracodawcê  ograniczetylko dla pracodawców z punktu widzenia nie konfliktów w pracy
ekonomicznego, ale ma tak¿e wiele zalet
 wp³yw na rynek pracy  mo¿liwoæ
dla ekologii rodowiska i spo³ecznoci.
zatrudniania pracowników z terenów,
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gdzie koszty zatrudnienia s¹ ni¿sze, przez
co przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia bezrobocia na tych terenach
 eliminacjê kosztów transportu,
zmniejszenie natê¿enia ruchu na ulicach
miast, ograniczenie ryzyka wypadków
drogowych oraz zmniejszenie zanieczyszczania rodowiska
 zmniejszenie liczby stanowisk parkingowych, zw³aszcza w centrach du¿ych
miast.
Istnieje równie¿ wiele korzyci dla pracowników. Telepraca daje im nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
 uzyskania pracy przez osoby mniej
mobilne: niepe³nosprawne oraz kobiety na
urlopach macierzyñskich i wychowawczych  jest to czêsto jedyna mo¿liwa dla
nich forma zatrudnienia
 znalezienia pracy na terenie ca³ego
kraju bez potrzeby przeprowadzania siê
 zamieszkania poza du¿ymi miastami, gdzie koszty utrzymania s¹ ni¿sze
 pracy w dogodnym dla pracownika
czasie, który nie musi pokrywaæ siê z godzinami pracy w siedzibie pracodawcy
 eliminacji kosztów przejazdu.

Podstawy prawne telepracy
W³adze Unii Europejskiej od wielu lat
powiêcaj¹ wiele uwagi promowaniu telepracy na rynkach europejskich. 10 lipca 1990 r. Parlament Europejski przyj¹³
zarz¹dzenie dotycz¹ce nietypowych kontraktów i innych form stosunków pracy.
Wiele z jego rozdzia³ów ma zastosowanie w telepracy. Jego zapisy stwierdzaj¹,
¿e telepraca w szczególnych przypadkach, jest form¹ nietypowej umowy i specyficznego stosunku pracy.
Jedn¹ z inicjatyw UE by³o powo³anie
European Telework Development, organizacji której celem jest pomoc w rozumieniu mo¿liwoci tkwi¹cych w systemie
pracy zdalnej oraz unikaniu zwi¹zanych
z tym problemów.
Przedmiotem intensywnych prac legislacyjnych ze wzglêdu na coraz wiêksz¹
liczbê telepracowników i niejednokrotnie
ich niejasn¹ sytuacjê prawn¹ zatrudnienia, s¹ prace nad uregulowaniami, które
rozwi¹za³yby problemy form zatrudnienia, ubezpieczenia, szkolenia pracowni-
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ków, odpowiedzialnoci za warunki i czas w sprawie bezpieczeñstwa i higieny prapracy.
cy na stanowiskach wyposa¿onych w moUregulowania te powinny zapewniæ nitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973),
pracownikom ochronê prawn¹ przede opracowane na podstawie minimalnych
wszystkim w przypadkach nietypowych, wymagañ w dziedzinie bezpieczeñstwa
okresowych form zatrudnienia, obecnie i ochrony zdrowia przy pracy z urz¹dzecoraz bardziej preferowanych przez pra- niami wyposa¿onymi w monitory ekranocodawców, bowiem zwalniaj¹cych ich we, zawartych w dyrektywie 90/270/
z wielu obowi¹zków.
EWG.
Podstawy regulacji prawych odnosz¹Rozporz¹dzenie to powinno byæ rówce siê do nietypowego czasu pracy okre- nie¿ respektowane i pomocne w tworzelaj¹ dyrektywy: 97/812/WE w sprawie niu stanowiska telepracy w domu. Rozporozumienia ramowego dotycz¹cego porz¹dzenie to okrela zarówno minimalpracy w niepe³nym wymiarze, zawartego ne wymagania bezpieczeñstwa i higieny
przez UNICEF, CEEP, ETUC oraz 91/ pracy oraz ergonomii, jakie powinny spe³383/WE w sprawie bezpieczeñstwa niaæ stanowiska pracy wyposa¿one w moi zdrowia pracowników zatrudnionych na nitory ekranowe, jak i obowi¹zki pracoczas okrelony lub tymczasowo.
dawcy.
W Polsce, podobnie jak
w wiêkszoci krajów euro- Za warunki pracy telepracownika, z którym zosta³a zawarta
pejskich, telepraca nie jest umowa o pracê, odpowiada jego pracodawca, który powiokrelaæ i kontrolowaæ warunki pracy, informowaæ prazdefiniowanym pojêciem nien
cownika oraz szkoliæ w zakresie bhp. Je¿eli za z teleprai nie ma odrêbnej regulacji cownikiem jest zawarta umowa o dzie³o czy zlecenie, praprawnej. Istniej¹ce definicje cownik sam musi byæ wiadomy jakie warunki powinno
pracy zdalnej s¹ definicjami spe³niaæ stanowisko telepracy i jak powinna wygl¹daæ orfunkcjonalnymi, opartymi na ganizacja pracy.
dwóch elementach:
 miejscu pracy
Uci¹¿liwoci telepracy
 wykorzystaniu technik informatycznych.
Przedmiotem telepracy jest uzyskiwaWarunki zatrudnienia poza firm¹ okre- nie, przetwarzanie oraz przesy³anie inforla wiele przepisów, które mog¹ tymcza- macji. Jest to praca o charakterze umys³osowo regulowaæ tak¹ formê zatrudnienia wym, w coraz wiêkszym stopniu stwarza umowa o pracê, umowa o pracê nak³ad- j¹ca wysokie wymagania intelektualne
cz¹, praca na w³asny rachunek. Przepisy i odpowiedzialnoæ, którym mo¿na sproreguluj¹ce relacje pracodawca-pracownik staæ na dobrze zorganizowanym stanowiw odniesieniu do ma³ych i nietypowych sku, w optymalnych warunkach.
grup zatrudnienia, stanowi¹cych margiTelepraca jest ród³em wielu korzyci
naln¹ czêæ rynku pracy, nie s¹ jednak ekonomicznych i rodowiskowych, jedwystarczaj¹ce dla tej formy zatrudnienia, nak gdy jest niew³aciwie zorganizowaktóra nied³ugo mo¿e zdominowaæ rynki na, stwarza wiele uci¹¿liwoci.
pracy. Prace legislacyjne zmierzaj¹ w kieWarunki telepracy s¹ kszta³towane zarunku uelastycznienia przepisów kodek- równo przez materialne, jak i psychosposu pracy  otwarcia na zatrudnienie nie- ³eczne czynniki rodowiska.
typowe i stworzenia warunków prawnych
Do najczêciej wymienianych przyczyn
umo¿liwiaj¹cych szersze zastosowanie tej uci¹¿liwoci telepracy zalicza siê czynniki
formy organizacji pracy na podstawie po- zwi¹zane z organizacj¹ pracy:
stanowienia wspomnianej dyrektywy 97/
 godziny pracy  mo¿e to byæ ukryta
812/WE oraz 91/383/WE.
forma pracy akordowej
Do funkcjonuj¹cych ju¿ regulacji
 du¿¹ intensywnoæ pracy, nadmierprawnych, które powinny byæ pomocne n¹ liczbê przepracowanych godzin  jeli
w tworzeniu stanowiska telepracy, nale- pracownik sam decyduje o tym, kiedy i ile
¿y rozporz¹dzenie ministra pracy i poli- pracuje, grozi mu ryzyko utraty kontroli
tyki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. nad czasem pracy
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 monotoniê i cz¹stkowoæ zadañ przy
pracach odtwórczych, abstrakcyjnoæ pracy, je¿eli wykonuje siê zadania cz¹stkowe
 uzale¿nienie pracy od rodków technicznych
 zak³ócone ¿ycie rodzinne
 ograniczenie kontaktów spo³ecznych
i zawodowych.

nach dolnych, objawiaj¹ce siê drêtwieniem nóg. Brak podparcia dla r¹k mo¿e
powodowaæ bóle w nadgarstkach, miêni
przedramion i stawów barkowych.
Je¿eli praca wykonywana jest przez
wiele godzin dziennie, zarówno przy prostych, rutynowych czynnociach jak i pracy twórczej, pojawiaj¹ siê objawy zmêczenia umys³owego i psychicznego. Powtarzanie rutynowych czynnoci przy
wpisywaniu danych do komWród uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z warunków materialputera powoduje monotoniê,
nego rodowiska telepracy wymieniane s¹:
 z³y, zawodny sprzêt komputerowy i nieprzyjazne opro- potêguj¹c¹ znu¿enie, du¿¹
liczbê pope³nianych b³êdów,
gramowanie
 nieodpowiednie warunki warsztatu pracy, a zw³asz- brak zaanga¿owania w pracza le dobrane biurko b¹d siedzisko
cê. Z kolei stres, który towa z³e owietlenie
rzyszy intensywnej pracy
 brak dostatecznej przestrzeni na optymalne rozmieszumys³owej, wykonywanej
czenie sprzêtu oraz materia³ów pomocniczych.
czêsto pod presj¹ czasu, powoduje zmêczenie, bóle g³owy, frustraZ punktu widzenia ergonomii na tele- cje, wypalenie zawodowe.
Zmêczenie mo¿e pog³êbiaæ intensywpracê sk³adaj¹ siê g³ównie prace wykonywane w pozycji siedz¹cej. Pozycja ta na praca wzrokowa wykonywana w niedaje dobr¹ stabilizacjê do wykonywania odpowiednich warunkach owietlenia.
precyzyjnych ruchów przy obs³udze klawiatury. Wykonywanie tych czynnoci nie Organizacja stanowiska pracy
anga¿uje du¿ych grup miêniowych z komputerem w domu
i w konsekwencji zu¿ycie energii jest niedu¿e, co powoduje, ¿e z tego punktu wiStanowisko pracy z komputerem, ordzenia jest to praca lekka. Mo¿e to byæ ganizowane w warunkach domowych,
jednak praca uci¹¿liwa, gdy¿ wielogo- stanowi zwykle kompromis miêdzy kodzinne unieruchomienie w siedz¹cej po- niecznoci¹ a potrzebami w tym zakresie.
zycji cia³a powoduje obci¹¿enie lêNa szczêcie zakup dobrego sprzêtu
dwiowej czêci krêgos³upa, nawet podstawowego: monitora, jednostki cenwiêksze ni¿ w pozycji stoj¹cej.
tralnej, klawiatury, myszy, nie stanowi ju¿
Konsekwencj¹ unieruchomienia w po- problemu. Wobec du¿ej poda¿y sprzêtu
zycji siedz¹cej jest wzrost cinienia komputerowego i konkurencyjnoci firm,
w kr¹¿kach miêdzykrêgowych krêgos³u- sprzêt zakupiony w legalnej firmie spe³pa oraz statyczne obci¹¿enie miêni ple- nia na ogó³ wymagania techniczne, w tym
ców, które sprzyja tworzeniu siê niepra- tak¿e zwi¹zane z bezpieczeñstwem prawid³owych krzywizn krêgos³upa. Jak po- cy. Monitory maj¹ mo¿liwoæ obrotu
daje wiele róde³ literaturowych, dolegli- wokó³ osi, ekrany monitora nie emituj¹
woci uk³adu miêniowo-szkieletowego nieodpowiedniego promieniowania, maj¹
u osób wykonuj¹cych prace w pozycji sie- dobr¹ rozdzielczoæ, mo¿liwoæ reguladz¹cej obejmuj¹ ok. 35% tej populacji pra- cji jasnoci, klawiatury s¹ standardowe,
cowniczej. D³ugotrwa³y brak aktywnoci maj¹ mo¿liwoæ regulacji pochylenia
fizycznej powoduje równie¿ spowolnienie w odpowiednim zakresie.
procesów fizjologicznych. Wród nich spoWiêcej problemów mo¿e stwarzaæ dowolnienie kr¹¿enia i sp³ycenie oddechu bra organizacja stanowiska, wyposa¿enie
mo¿e byæ przyczyn¹ niedotlenienia, prze- w odpowiednie meble, siedzisko, owiejawiaj¹cego siê znu¿eniem, zmniejszeniem tlenie.
Du¿a iloæ dodatkowego wyposa¿enia
wydolnoci fizycznej i umys³owej.
Niedostosowane siedzisko mo¿e po- do pracy z komputerem, czy wrêcz gad¿ewodowaæ zaburzenia kr¹¿enia w koñczy- tów jakie pojawiaj¹ siê w sprzeda¿y, ro-

Rys. 1. Prawid³owa pozycja przy pracy

dzi pytanie co jest naprawdê potrzebne.
Czy podnó¿ek, uchwyt na dokumenty,
przes³ony na monitor s¹ potrzebne i w jakich warunkach, jak to wszystko optymalnie zestawiæ, aby ograniczyæ uci¹¿liwoæ
tej pracy.
Do najwa¿niejszych czynników kszta³tuj¹cych warunki pracy zgodne z zasadami ergonomii na stanowisku z komputerem nale¿y prawid³owa pozycja przy pracy, dobre warunki pracy wzrokowej,
w³aciwa organizacja pracy.

S¹ to te elementy stanowiska pracy,
które w du¿ej mierze zale¿¹ od pracownika i na które ma on wp³yw.

Warunki zapewniaj¹ce
prawid³ow¹ pozycjê przy pracy
Prawid³ow¹ pozycjê przy pracy zapewnia umieszczenie monitora na
wprost pracuj¹cej osoby, z monitorem
zapewniaj¹cym obserwacjê ekranu poni¿ej linii wzroku (rys.1).Taka pozycja nie
wymusza odchylania g³owy, zapobiega
bólom karku. W zwi¹zku z czym monitor nie mo¿e staæ na jednostce centralnej,
co na szczêcie jest coraz trudniejsze, bowiem jednostki centralne w komputerach
nowych generacji s¹ pionowe i ustawia siê
je obok monitora lub pod biurkiem.
Pojawiaj¹ce siê niekiedy w sprzeda¿y
sto³y komputerowe z miejscem na moni-
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Rys. 2. Krzes³o typu standard

tor poni¿ej powierzchni sto³u, mog¹ byæ
dobrym rozwi¹zaniem dla sporadycznej
pracy w domu, gdy¿ istnieje mo¿liwoæ
wykorzystania sto³u do innych celów, po
zas³oniêciu komputera (jak w starych
maszynach do szycia). W takim przypadku nale¿y pamiêtaæ, aby pochylenie g³owy w dó³ nie by³o zbyt du¿e (k¹t obserwacji ekranu nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 35°).
Oprócz usytuowania monitora, na pozycjê przy pracy ma zasadniczy wp³yw
jakoæ siedziska (rys.2). W praktyce najwa¿niejsza okazuje siê regulacja wysokoci siedziska, pozwalaj¹ca na dopasowanie go do wzrostu pracownika i wysokoci sto³u. Mechanizmy regulacji wysokoci siedziska i pochylenia oparcia powinny byæ ³atwo dostêpne i proste w obs³udze oraz tak usytuowane, aby regulacjê mo¿na by³o wykonywaæ w pozycji siedz¹cej, a dokonanie regulacji nie powinno wymagaæ u¿ycia du¿ej si³y.
Regulacja wysokoci p³yty siedziska
powinna zapewniaæ zmianê wysokoci
w zakresie 40 ÷ 50 cm, licz¹c od pod³ogi.
Krawêdzie p³yty siedziska nie powinny
wywieraæ nacisku na uda. Bardzo potrzebny jest tu, a czêsto lekcewa¿ony, podnó¿ek. Jego zastosowanie pozwala nie tylko unikn¹æ nacisku na uda, lecz tak¿e czêsto zmieniaæ po³o¿enie nóg. Najlepiej, aby
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by³ to specjalny podnó¿ek o regulowanej
wysokoci, ale równie dobrze mo¿e tak¹
funkcjê spe³niaæ ka¿da podpórka pod stopy, podwy¿szaj¹ca po³o¿enie i zwalniaj¹ca nacisk krawêdzi siedziska na nogi.
Górna krawêd oparcia pod plecy
powinna znajdowaæ siê poni¿ej poziomu
³opatek. Podparcie powinno byæ wyprofilowane w okolicy lêdwiowej  mo¿na
je te¿ uzyskaæ przez ma³¹ poduszkê
w okolicy krzy¿owej krêgos³upa. Regulacja pochylenia oparcia powinna zapewniaæ zmiany w zakresie: 5° do przodu
i 30° do ty³u.
W celu dobrego usytuowania r¹k i ramion wa¿ne s¹ pod³okietniki, najlepiej
o regulowanej wysokoci (polecana wysokoæ pod³okietników  ok.17 cm). Generalna zasada, jak¹ nale¿y siê kierowaæ
dopasowuj¹c pod³okietniki, to zapewnienie k¹ta prostego miedzy ramieniem
i przedramieniem oraz utrzymanie pozycji d³oni, nie powoduj¹cej skrêcenia lub
uniesienia jej w nadgarstku. Je¿eli siedzisko nie ma pod³okietników, nale¿y zapewniæ podparcie d³oni przy klawiaturze, najlepiej na specjalnej, miêkkiej podpórce.
Mysz lub joystick powinny byæ na wysokoci klawiatury, równie¿ w po³o¿eniu nie
powoduj¹cym skrêcenia czy zgiêcia d³oni w nadgarstku.

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pracy,
siedzisko powinno byæ stabilne, a je¿eli
jest jezdne, to stabilnoæ powinny zapewniaæ co najmniej piêcioramienne podpory z kó³kami jezdnymi. Siedzisko takie
u³atwia przemieszczanie siê przy stanowisku pracy z komputerem na niewielkie
odleg³oci, nale¿y jednak pamiêtaæ, aby
nie rozleniwia³o i nie zwiêksza³o czasu
unieruchomienia. Dobrze jest zmieniæ
pozycjê cia³a co pewien czas, wstaæ
i przejæ kilka kroków.
W sprzeda¿y s¹ dostêpne tzw. klêczniki do pracy z komputerem. Jest to siedzisko zapewniaj¹ce dobr¹ pozycjê miêni pleców i krêgos³upa. Z tego wzglêdu
polecane jest dla dzieci i m³odzie¿y do
krótkotrwa³ych prac przy komputerze, nie
nadaje siê jednak dla osób doros³ych do
rutynowej, wielogodzinnej pracy, gdy¿
nadmiernie obci¹¿a stawy kolanowe.

Jak zapewniæ dobre warunki
pracy wzrokowej
W celu zapewnienia dobrych warunków pracy wzrokowej trzeba przede
wszystkim zwróciæ uwagê na ustawienie
ekranu monitora w stosunku do róde³
wiat³a w pomieszczeniu, odleg³oæ od
oczu oraz kontrastowoæ obrazu.
Odpowiednie ustawienie monitora powinno zapewniæ ekran wolny od odbiæ
róde³ wiat³a, które mog¹ powodowaæ
szybkie zmêczenie wzroku i bóle g³owy.
Monitora nie nale¿y ustawiaæ ty³em lub
przodem do okien. Najlepiej ustawiæ go
bokiem do okien, ale i wtedy ciê¿ko jest
zapewniæ takie po³o¿enie ekranu, aby nie
odbija³o siê dzienne wiat³o. Konieczne
s¹ pó³przepuszczalne rolety na szybach,
szczególnie wtedy, kiedy monitor jest
ustawiony ty³em do okna. W celu ochrony przed odbiciami z górnego owietlenia mo¿na zmieniaæ k¹t pochylenia monitora. W celu zmniejszenia obci¹¿enia
wzroku, wiat³o w pomieszczeniu powinno byæ rozproszone (najlepsze s¹ tzw.
oprawy rastrowe) dokumenty mog¹ byæ
owietlone dodatkowo.
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Stale trzeba pamiêtaæ o regulacji jasnoci monitora, powinno siê j¹ dopasowywaæ nawet w zale¿noci od pory dnia, tak
aby nie by³o du¿ych kontrastów jasnoci
miêdzy otoczeniem a ekranem.
Odleg³oæ ekranu od oczu powinna byæ
regulowana w zakresie 40 ÷ 75 cm, wed³ug indywidualnych potrzeb. Okulary,
je¿eli s¹ potrzebne powinny korygowaæ
wzrok odpowiednio do takiej odleg³oci.

Organizacja pracy
Uci¹¿liwoæ pracy przy komputerze
mo¿e byæ w istotny sposób zmniejszona
nie tylko przez zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy, ale równie¿ przez
w³aciw¹ organizacjê pracy.
W celu przeciwdzia³ania nadmiernej
intensywnoci pracy zaleca siê wprowadzenie przerw w pracy. W zale¿noci od
nasilenia pracy, krótkie przerwy mo¿na
robiæ co godzinê, d³u¿sze  15-minutowe, co dwie godziny. Przerwy w pracy
mog¹ byæ przeznaczone na prace innego
typu (telepracê mo¿na ³¹czyæ naprzemiennie np. z pracami domowymi).
W czasie pracy z komputerem zaleca
siê wprowadzanie krótkich æwiczeñ relaksacyjnych, które u³atwiaj¹ rozlunienie
fizyczne jak równie¿ psychiczne.
Sam pracownik powinien mieæ wp³yw
na metodê i sposób pracy, czas pracy, tempo pracy oraz czas i d³ugoæ przerw.
Praca w domu ogranicza kontakty spo³eczne. Rozwi¹zanie problemu izolacji
zawodowej i spo³ecznej, wymienianych
jako jeden z bardziej negatywnych czynników telepracy, zw³aszcza dotycz¹cych
osób niepe³nosprawnych, le¿y przede
wszystkim w gestii pracodawcy. Konieczne jest w zwi¹zku z tym wypracowanie takiego postêpowania, które

umo¿liwi³oby ich wsparcie
zawodowe i spo³eczne oraz
ograniczenie stresów zwi¹zanych z prac¹ poprzez bezporednie lub porednie kontakty z pracodawc¹ i wspó³pracownikami.

nych zagro¿eñ i uci¹¿liwoci.
Podstawowe wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy, które powinny byæ
spe³nione na stanowiskach telepracy, s¹
zawarte w rozporz¹dzeniach ministra pracy i polityki socjalnej:
 z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny
Istnieje wiele rozwi¹zañ organizacyjnych, które zapobie- pracy na stanowiskach wygaj¹ poczuciu i konsekwencjom izolacji, a które mog¹ byæ posa¿onych w monitory
wykorzystywane:
ekranowe (DzU nr 148, poz.
 mo¿liwoæ zdalnej konsultacji u dy¿uruj¹cych pracowników obs³ugi, w przypadku pojawienia siê problemów me- 973)
 z dnia 26 wrzenia 1997 r.
rytorycznych i technicznych
 sta³y kontakt z kierownikiem w firmie poprzez media w sprawie ogólnych przepielektroniczne (elektroniczna lista dyskusyjna, wideokon- sów bezpieczeñstwa i higieferencje)
ny pracy (DzU nr 129, poz.
 cykliczne wizyty kierownika w domu pracownika (wa¿ne zw³aszcza w przypadku pracownika niepelosprawne- 844).
Niezale¿nie od obowi¹zgo)
 zebrania formalne telepracownika z kierownictwem i per- ku na³o¿onego na pracodawsonelem stacjonarnym firmy w sprawach organizacyjnych cê, czuwanie nad warunkai merytorycznych, co umacnia wiê z firm¹ i kontakty za- mi pracy przynosi wymierne
wodowe.
korzyci spo³eczne i ekonomiczne. Upowszechnianie
wiedzy
na
temat
telepracy niew¹tpliwie
*
* *
Telepraca jest specyficzn¹ form¹ za- zwiêkszy liczbê pracodawców chêtnych
trudnienia, wykonywan¹ w domu pra- do zatrudniania pracowników w systemie
cownika bez bezporedniego nadzoru pra- pracy zdalnej. Aby to osi¹gn¹æ potrzebne
codawcy, lub na zasadzie w³asnej odpo- s¹ programy pozwalaj¹ce na szkolenie
i przygotowanie do tego typu pracy, zawiedzialnoci pracownika.
Telepraca jest rezultatem wdra¿ania równo telepracowników jak równie¿ pranowych technologii, a wiêc stanowisko codawców.
pracy powinno byæ nowoczesne, oparte
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Poziom natê¿enia owietlenia w pomieszczeniach do pracy z komputerem wynosi wg normy (PN-84/E-02033
Owietlenie wnêtrz wiat³em elektrycznym)
 500 lx podczas pracy ci¹g³ej i trudnych zadañ wzrokowych
 300 lx podczas pracy dorywczej i prostych zadañ wzrokowych.
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