
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Jak wynika z §7 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe „pracodawca jest 

obowiązany zapewnić pracownikom co najmniej pięciominutową przerwę wliczaną do czasu pracy po każdej 

godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego”. Obowiązek taki zachodzi w przypadku braku możliwo-

ści łączenia przemiennie pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobcią-

żającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, o czym mowa w §7 pkt 1 cytowanego 

rozporządzenia. Podkreślić wypada, że rozporządzenie definiuje monitory ekranowe bardzo szeroko, bo jako 

„urządzenia do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody 

uzyskiwania obrazu”. W konsekwencji rozporządzenie narzuca taki sam sposób postępowania niezależnie od 

tego, w jakiej klasy monitory ekranowe wyposażone jest dane stanowisko pracy. 

Należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia obowiązują w niezmienionej formie od kilkunastu lat. Kie-

dyś na stanowiskach pracy powszechne były monitory ekranowe typu CRT. Obecnie są one już rzadkością, 

bowiem wyparte zostały przez nowocześniejsze płaskie monitory ekranowe typu LCD. Powszechnie uważa 

się, że długotrwała praca przed tymi monitorami nie jest tak uciążliwa dla wzroku jak praca przed monitora-

mi starej generacji. Jednocześnie konieczność zapewnienia pięciominutowych przerw w wielu przypadkach 

dezorganizuje pracę i generuje dodatkowe koszty po stronie pracodawców. 

W związku z powyższym w mojej ocenie warto rozważyć, czy przy zachowaniu aktualnego poziomu bez-

pieczeństwa i higieny pracy możliwe jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do aktualnych realiów, na 

przykład poprzez zróżnicowanie wytycznych w zakresie organizacji pracy na stanowisku pracy w zależności 

od rodzaju wykorzystywanego monitora ekranowego. Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą 

o przeprowadzenie stosownej analizy i o ewentualną zmianę obowiązujących przepisów we wskazanym za-

kresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




