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Przepisy prawa dotycz¹ce pracy
przy monitorach ekranowych
– ze szczególnym uwzglêdnieniem kobiet w ci¹¿y
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Wstêp

Postanowienia w zakresie bhp przy obs³udze monitorów ekranowych s¹ wynikiem wype³nienia przez
Polskê zobowi¹zañ, jakie przyjê³a na siebie poprzez implementacjê dyrektyw europejskich. Szczególn¹
ochron¹ zosta³y objête kobiety w ci¹¿y, bowiem zgodnie z art. 176 kodeksu pracy nie wolno zatrudniaæ
ich przy pracach szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia.
Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet, w przypadku wykonywania pracy przy obs³udze monitora przez
kobietê w ci¹¿y w wymiarze ponad 4 h godzin na dobê praca ta bêdzie ju¿ zaliczana do kategorii
prac szczególnie uci¹¿liwych i szkodliwych, a co za tym idzie zabronionych.
Pracodawca ma do spe³nienia szereg obowi¹zków z zakresu ochrony pracowników, pracuj¹cych na
stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe, szczególnie wobec kobiet w ci¹¿y. Jednak nie
wszystkie monitory ekranowe stanowi¹ Śród³o tych zobowi¹zañ.
S³owa kluczowe: monitory, kobiety w ci¹¿y, praca w warunkach uci¹¿liwych, okulary korekcyjne,
ochrona kobiet ciê¿arnych

Provisions of the law on working at a monitor – with special focus on pregnant women
Provisions regarding health and safety at work when working at a monitor follow Poland's meeting obligations resulting from implementing European directives. Pregnant women are especially protected, because
according to article 176 of the Labour Code, they cannot be employed in especially strenuous or harmful
conditions. According to a regulation of the Council of Ministers, if a pregnant women works at a monitor
for over 4 h a day, her work is strenuous or harmful and is, therefore, prohibited. An employer has a number
of obligations related to protecting employees working at a monitor, especially pregnant women. However,
not all monitors result in those obligations.
Keywords: monitors, pregnant women, work in strenuous conditions, corrective lenses, protection of pregnant women

Praca przy monitorach ekranowych powoduje
obci¹¿enie nie tylko wzroku pracowników, ale równie¿, poprzez wymuszon¹ pozycjê cia³a, uk³adu
miêļniowo-szkieletowego. Uci¹¿liwoļæ ta mo¿e byæ
zmniejszona, a nawet wyeliminowana w efekcie
zapewnienia ergonomicznego stanowiska pracy
i jej w³aļciwej organizacji.
W ostatnich latach szczególn¹ uwagê pañstw
Unii Europejskiej, jak równie¿ ustawodawcy
krajowego zajmuje tworzenie przepisów prawa,
maj¹cych na celu wiêksz¹ dba³oļæ o macierzyñstwo.
Pracodawca zatrudniaj¹cy kobiety w ci¹¿y ma wiele
obowi¹zków, wynikaj¹cych z ochrony przysz³ych
matek przez prawo pracy. W publikacji wskazano
podstawy prawne, z których wynikaj¹ obowi¹zki
pracodawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy stanowiskach pracy wyposa¿onych w monitory ekranowe.
W tekļcie dokonano równie¿ analizy obowi¹zków
pracodawców zwi¹zanych z wymogiem ochrony
kobiet w ci¹¿y, pracuj¹cych przy monitorach
ekranowych. W zwi¹zku z licznymi problemami
pojawiaj¹cymi siê w praktyce, wyjaļnione zosta³y
tak¿e zasady wskazuj¹ce, kiedy i na jakich zasadach
kobiety w ci¹¿y tej ochronie podlegaj¹.

Obowi¹zki pracodawców zwi¹zane
z prac¹ przy monitorze ekranowym
Jedn¹ z podstawowych zasad prawa pracy
jest obowi¹zek pracodawcy dotycz¹cy zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy [1]. Zasada ta rozci¹ga siê na wszystkich
pracowników, a zatem równie¿ kobiety w ci¹¿y.
Stanowi o tym art. 15 ustawy z dn. 26 czerwca
1974 r. kodeks pracy (dalej: k.p.), [2]. K.p. nak³ada
na pracodawcê obowi¹zek ochrony zdrowia i ¿ycia
pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki.
Ze wzglêdu na specyfikê zagro¿eñ wystêpuj¹cych
na stanowiskach pracy wyposa¿onych w monitory ekranowe, Minister Pracy i Polityki Socjalnej
wyda³ 1 grudnia 1998 r. rozporz¹dzenie w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach
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wyposa¿onych w monitory ekranowe (dalej:
o monitorach ekranowych), [3]. Rozporz¹dzenie
to stanowi implementacjê dyrektywy Rady UE z dn.
29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagañ
w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
przy pracy z urz¹dzeniami wyposa¿onymi w monitory ekranowe (pi¹ta dyrektywa szczegó³owa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/
EWG), [4]. U podstaw za³o¿eñ dyrektywy znalaz³o
siê zapewnienie lepszego poziomu bezpieczeñstwa
na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi,
jak równie¿ aspekty ergonomiczne. Rozporz¹dzenie
o monitorach ekranowych ma podobne za³o¿enie
i reguluje nastêpuj¹ce kwestie:
– wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposa¿onych
w monitory ekranowe
– wymagania dotycz¹ce organizacji pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe.
Problematyczne wydaje siê jednak pozornie
proste pojêcie „monitor ekranowy”. W rozumieniu
rozporz¹dzenia oznacza ono urz¹dzenie do wyļwietlania informacji w trybie alfanumerycznym
lub graficznym, niezale¿nie od metody uzyskiwania
obrazu. Powo³anego aktu prawnego nie stosuje siê
jednak m.in. do:
– systemów przenoļnych, nieprzeznaczonych
do u¿ytkowania na danym stanowisku pracy,
– kalkulatorów, kas rejestruj¹cych i innych urz¹dzeñ z ma³ymi ekranami do prezentacji danych lub
wyników pomiarów
– maszyn do pisania z wyļwietlaczem ekranowym.
Wed³ug definicji figuruj¹cej w przytaczanym rozporz¹dzeniu monitorami ekranowymi nie s¹ coraz
czêļciej u¿ywane w pracy laptopy, tablety czy te¿
inne tego typu urz¹dzenia przenoļne. W doktrynie
przyjmuje siê, ¿e przepisy rozporz¹dzenia mo¿na
stosowaæ do urz¹dzeñ przenoļnych wówczas,
gdy bêd¹ u¿ywane jako urz¹dzenia stacjonarne, tj.
bêd¹ posiada³y co najmniej klawiaturê stacjonarn¹
[5]. Taka wyk³adnia znajduje swoje potwierdzenie
w regulacji dyrektywy, któr¹ co prawda stosuje siê
szeroko do urz¹dzeñ wyposa¿onych w monitory
ekranowe, ale wy³¹cza jej zastosowanie do systemów „przenoļnych”, nieprzeznaczonych do d³u¿szego u¿ywania na stanowisku pracy.
Dyrektywa w art. 2 wskazuje równie¿, jak nale¿y
rozumieæ pojêcie „stanowisko pracy” na potrzeby
jej stosowania. Stanowiskiem pracy, wyposa¿onym
w monitory ekranowe jest zespó³ urz¹dzeñ, który
mo¿e byæ wyposa¿ony w klawiaturê lub, jak to ujêto
w dyrektywie UE: „urz¹dzenie wejļciowe”, a tak¿e
wyposa¿enie dodatkowe, urz¹dzenia peryferyjne,
w tym napêd dyskietek, telefon, modem, drukarka,
a tak¿e krzes³o, biurko lub powierzchnia robocza.
Analizuj¹c brzmienie przepisów dyrektywy oraz
rozporz¹dzenia jednoznacznie nale¿y wy³¹czyæ
z zastosowania regulacji pracê przy urz¹dzeniach
przenoļnych, które nie stanowi¹ elementu wyposa¿enia sta³ego stanowiska pracy. W dalszej czêļci
artyku³u mowa bêdzie wy³¹cznie o monitorach
ekranowych, stanowi¹cych przedmiot regulacji
przepisów europejskich i krajowych.
Przepisy ochronne maj¹ zastosowanie do osób
zatrudnionych przez pracodawcê, u¿ytkuj¹cych
w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej
przez po³owê dobowego wymiaru czasu pracy,
czyli jak siê powszechnie przyjmuje przez 4 godziny.
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Jest to zgodne z wyk³adni¹ stosowania w tym zakresie art. 129 k.p., tj. do 8 godzin normy dobowej
i 40-godzinnej normy tygodniowej, bior¹c pod
uwagê okres rozliczeniowy. Przepisy rozporz¹dzenia
maj¹ wobec tego zastosowanie do pracowników
pracuj¹cych przy monitorach ekranowych co najmniej po³owê wymiaru czasu pracy, co ma zwi¹zek
z uci¹¿liwoļci¹ d³u¿szej, nieprzerwanej pracy przy
komputerze. Nie maj¹ natomiast zastosowania
w sytuacji, kiedy pracownik pracuje przy monitorze ekranowym po³owê dobowego wymiaru
czasu pracy, ale sporadycznie, np. przez kilka razy
w miesi¹cu [6].
Rozporz¹dzenie nak³ada na pracodawcê obowi¹zek zorganizowania stanowiska pracy zgodnie
z minimalnymi wymaganiami bhp oraz ergonomii,
zawartymi w za³¹czniku do rozporz¹dzenia o monitorach ekranowych. Pracodawca zosta³ zobowi¹zany przy tym do przeprowadzania na stanowiskach
pracy wyposa¿onych w monitory ekranowe oceny
warunków pracy w aspekcie:
– organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposa¿enia w sposób zapewniaj¹cy spe³nienie wymagañ bhp, stanu elementów
wyposa¿enia stanowiska pracy, zapewniaj¹cego
bezpieczeñstwo pracy, w tym ochronê przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym, obci¹¿enia narz¹dów
wzroku oraz uk³adu miêļniowo-szkieletowego
pracowników
– obci¹¿enia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim
oļwietleniem
– obci¹¿enia psychicznego pracowników, wynikaj¹cego ze sposobu organizacji pracy.
Pracodawca zobowi¹zany jest do przeprowadzania oceny warunków pracy na podstawie powy¿ej
wskazanych kryteriów i dotyczy to zarówno nowych
stanowisk pracy, jak równie¿ sytuacji zmiany organizacji i wyposa¿enia istniej¹cych ju¿ stanowisk pracy.
Pracodawca zobowi¹zany jest ponadto do poinformowania o wynikach przeprowadzonej oceny oraz
podjêcia dzia³añ maj¹cych usun¹æ wykryte zagro¿enia
lub uci¹¿liwoļci w warunkach pracy. Wed³ug orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoļci
wymagania dyrektywy Rady 90/270/EWG nale¿y
traktowaæ jako minimalne dla bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników [7].
Rozporz¹dzenie o monitorach ekranowych
w § 7 ust. 2 zawiera wymóg, dotycz¹cy stosowania
co najmniej 5-minutowych przerw, wliczanych
do czasu pracy, po ka¿dej godzinie przy obs³udze
monitora ekranowego. Takie krótkie oderwanie siê
od monitora ma pozwoliæ na odci¹¿enie wzroku
i zmianê wymuszonej (siedz¹cej) pozycji cia³a.
Pracodawca, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporz¹dzenia o monitorach ekranowych, zobowi¹zany
jest tak¿e zapewniæ pracownikom zatrudnionym
na stanowiskach z monitorami ekranowymi
okulary koryguj¹ce wzrok. Je¿eli wyniki badañ
okulistycznych, przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wyka¿¹ koniecznoļæ
stosowania przy obs³udze monitora ekranowego
okularów, pracodawca zobowi¹zany jest zapewniæ
je na swój koszt. Realizacja obowi¹zku zapewnienia
pracownikom okularów do pracy przy komputerze
mo¿e, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, odbywaæ siê przez ich zakup przez pracodawcê b¹dŚ
zwrot kosztów poniesionych na ich nabycie przez
pracownika. Zasady refundacji zakupu okularów

do pracy przy monitorze ekranowym i jej wysokoļæ
pracodawca mo¿e okreļliæ w regulaminie pracy
lub w innym akcie prawa wewn¹trzzak³adowego.
Przepisy prawa nie okreļlaj¹ kwot minimalnych
dofinansowania, pozostawiaj¹c tê kwestiê pracodawcy do swobodnego uregulowania. Pracodawca
mo¿e przyj¹æ, ¿e pokryje ca³oļæ kosztów lub okreļli
wysokoļæ dofinansowania do wskazanej kwoty. Jeļli
chodzi o czêstotliwoļæ zakupu okularów dla tego
samego pracownika, to przepisy rozporz¹dzenia
nie wprowadzaj¹ ¿adnych ograniczeñ. Pracodawca
powinien je zapewniæ ka¿dorazowo na zalecenie
lekarza. Jednak¿e nie w ka¿dym przypadku koszty
dofinansowania bêd¹ objête zwolnieniem od podatku dochodowego, o czym bêdzie mowa dalej.
Mimo ¿e omawiane rozporz¹dzenie nak³ada
na pracodawców obowi¹zek zapewnienia pracownikowi okularów koryguj¹cych wzrok, to jednak
w niektórych przypadkach lekarz mo¿e zaleciæ
stosowanie przy obs³udze monitora zamiast okularów – soczewek (szkie³) kontaktowych. W takiej
sytuacji nale¿y uznaæ, ¿e soczewki kontaktowe
przeznaczone (zgodnie z zaleceniem lekarza) do korekty wzroku pracownika przy obs³udze monitora
spe³niaj¹ ten sam cel, co okulary koryguj¹ce wzrok.
Takie rozumienie przepisu rozporz¹dzenia wydaje
siê byæ zgodne z brzmieniem art. 9 ust. 3 wspomnianej dyrektywy, która wskazuje na obowi¹zek
pracodawcy zapewnienia pracownikom okularów
lub szkie³ kontaktowych. Wielu pracodawców
jednak odmawia finansowania zakupu szkie³
kontaktowych, co jest prawdopodobnie wynikiem
przyjêcia literalnej wyk³adni brzmienia przepisów
rozporz¹dzenia o monitorach ekranowych.
Zakupienie lub dofinansowanie zakupu okularów koryguj¹cych pracownikom jest zwolnione
z zap³aty sk³adek ZUS oraz z podatku dochodowego
od osób fizycznych. Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad
ustalania podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [8], z podstawy wymiaru
sk³adek ZUS wy³¹czona jest m.in. wartoļæ ļwiadczeñ
rzeczowych wynikaj¹cych z przepisów bhp oraz
ekwiwalenty za te ļwiadczenia, wyp³acane zgodnie
z przepisami wydanymi przez Radê Ministrów lub
w³aļciwego ministra. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.
11 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych [9] – z podatku dochodowego
s¹ zwolnione m.in. ļwiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te ļwiadczenia, przys³uguj¹ce na podstawie
przepisów bhp, je¿eli zasady ich przyznawania
wynikaj¹ z odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Okulary koryguj¹ce wzrok, do których zapewnienia zobowi¹zany jest pracodawca na podstawie
przepisów bhp, nale¿¹ niew¹tpliwie do ļwiadczeñ
rzeczowych, o których mowa we wskazanych ustawach. W interpretacjach izb skarbowych dominuje
pogl¹d, ¿e zwolnieniu z podatku dochodowego
podlega wy³¹cznie zakup okularów koryguj¹cych
wzrok po badaniu okulistycznym wykonanym
w ramach profilaktycznych badañ lekarskich.
Nie podlegaj¹ natomiast zwolnieniom podatkowym
zakupy okularów dokonane na wniosek pracownika
w trakcie wa¿nych badañ wykonanych w ramach
profilaktycznej opieki zdrowotnej. Izby skarbowe
stoj¹ na stanowisku, i¿ taki zakup stanowi przychód
pracownika [10].
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Zakres ochrony kobiety w ci¹¿y
pracuj¹cej przy monitorze ekranowym
Wed³ug przepisów kodeksu pracy, kobiet
nie wolno zatrudniaæ przy pracach szczególnie
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia. Prace te
okreļla rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn. 10
wrzeļnia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
[11]. Ponadto, ka¿dy pracodawca jest zobowi¹zany
do sporz¹dzenia wykazu prac wzbronionych kobietom, które faktycznie s¹ u niego zatrudnione (art.
1041§ 1 pkt 6 k.p.). W rozporz¹dzeniu tym odrêbnie
wymienia siê prace niedozwolone pracownicom
w ci¹¿y.
W polskim prawie pracy od kilku lat obowi¹zuj¹ przepisy ochronne, maj¹ce zapewniæ kobiecie
ciê¿arnej bezpieczne i higieniczne warunki pracy
z uwagi na ten szczególny okres w jej ¿yciu. Ochrona
pracy kobiet zwi¹zana jest przede wszystkim z pe³nionymi przez nie funkcjami macierzyñskimi [12].
Praca przy monitorze ekranowym uwa¿ana
jest, co do zasady, za pracê obci¹¿on¹ pewnymi
zagro¿eniami, dlatego te¿ ka¿dy pracownik musi
mieæ zapewnione odpowiednie jej warunki, a wiêc
5-minutowe przerwy (wliczane do czasu pracy)
po ka¿dej godzinie pracy przy obs³udze monitora
ekranowego oraz okulary koryguj¹ce wzrok, o czym
by³a mowa wczeļniej. Natomiast w przypadku kobiet w ci¹¿y za szczególnie uci¹¿liw¹ (szkodliw¹) dla
zdrowia uznaje siê pracê powy¿ej 4 godzin na dobê.
W ramach tych 4 godzin pracodawca musi przy
tym pamiêtaæ o wype³nieniu wszystkich warunków
okreļlonych w rozporz¹dzeniu w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe. S¹ one identyczne jak
w przypadku ka¿dego innego pracownika.
Pracodawca zatrudniaj¹cy pracownicê w ci¹¿y
jest obowi¹zany tak dostosowaæ warunki pracy
do wymagañ, aby by³y one bezpieczne lub tak
ograniczyæ czas pracy, aby wyeliminowaæ zagro¿enia dla zdrowia lub bezpieczeñstwa pracownicy.
Jeļli dostosowanie warunków na dotychczasowym
stanowisku pracy oka¿e siê niemo¿liwe, pracodawca mo¿e przenieļæ pracownicê na inne stanowisko.
Daj¹c jej jednak inne zajêcie, pracodawca musi
jeszcze pamiêtaæ o tym, aby praca nie by³a dla
podw³adnej dyskryminuj¹ca – musi odpowiadaæ
jej kwalifikacjom. Je¿eli jednak przeniesienie pracownicy do innej pracy nie jest mo¿liwe, wówczas
pracodawca musi zwolniæ j¹ na czas niezbêdny
z obowi¹zku ļwiadczenia pracy, aczkolwiek –
co istotne – w okresie zwolnienia z obowi¹zku
ļwiadczenia pracy zachowuje ona prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy zmiana warunków pracy
na dotychczas zajmowanym stanowisku, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy
do innej pracy powoduje obni¿enie wynagrodzenia,
pracownicy przys³uguje dodatek wyrównawczy.
Po ustaniu przyczyn uzasadniaj¹cych przeniesienie
pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy
lub zwolnienie z obowi¹zku ļwiadczenia pracy,
pracodawca musi zatrudniæ pracownicê przy zajêciu
i w wymiarze czasu okreļlonym w umowie o pracê.
Wa¿ne jest tak¿e uwzglêdnienie aspektów ergonomicznych, które dotycz¹ zagro¿enia zwi¹zanego
z pozycj¹ cia³a przy pracy na takim stanowisku – czyli

z d³ugotrwa³ym utrzymywaniem wymuszonej pozycji cia³a (siedz¹cej), czêsto bez mo¿liwoļci jej zmiany.
Stan ci¹¿y kobiety powinien byæ stwierdzony
zaļwiadczeniem lekarskim. Od chwili, kiedy pracownica przedstawi pracodawcy zaļwiadczenie
lekarskie mówi¹ce o jej stanie, podlega wszystkim
regulacjom prawa dotycz¹cego kobiet w ci¹¿y. Zaļwiadczenia te s¹ wydawane przez lekarzy wed³ug
wzoru okreļlonego przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dn. 30 maja
1996 r. w sprawie przeprowadzania badañ lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie
pracy [13]. W zwi¹zku z tym, ¿e przepisy nie wskazuj¹ jednoznacznie, jakiej specjalnoļci lekarz takie
zaļwiadczenie wydaje, w literaturze przyjmuje siê,
¿e mo¿e je wystawiæ ka¿dy lekarz [14].
Z chwil¹ dostarczenia pracodawcy stosownego
zaļwiadczenia, zobowi¹zany jest on dopuļciæ
pracownicê do pracy na stanowisku z monitorem
ekranowym na czas nie przekraczaj¹cy 4 godzin
na dobê oraz zapewniæ inn¹ pracê w pozosta³ym
czasie, lub te¿ zwolniæ pracownicê z obowi¹zku
ļwiadczenia pracy w razie braku takiej mo¿liwoļci.
Inn¹ sytuacj¹ jest przypadek, gdy pracownica
w ci¹¿y przedstawi zaļwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy, np. przy monitorach
ekranowych. Wówczas, zgodnie z art. 179 § 2 i §
3 k.p. pracodawca ma równie¿ bezwzglêdny obowi¹zek dostosowaæ warunki pracy do wymagañ
okreļlonych w zaļwiadczeniu lub tak ograniczyæ
czas wykonywania pracy, aby wyeliminowaæ zagro¿enie dla zdrowia kobiety, lub przenieļæ j¹ na inne
stanowisko, wzglêdnie – zwolniæ z obowi¹zku
ļwiadczenia pracy. W ka¿dym z tych przypadków
wynagrodzenie pracownicy nie mo¿e byæ ni¿sze
ni¿ to, które otrzymywa³a poprzednio. Jeļli na stanowisku, na które j¹ przeniesiono (lub z powodu
skrócenia czasu pracy) jest ono ni¿sze, pracodawca
ma obowi¹zek wyp³aciæ dodatek wyrównawczy.

Sankcje za naruszenie przepisów
Obowi¹zki pracodawcy w zakresie ochrony
kobiet ciê¿arnych maj¹ charakter bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cy (ius cogentis). Pracodawca, z chwil¹
powziêcia wiadomoļci o ci¹¿y pracownicy, zobowi¹zany jest stosowaæ wobec niej wskazane wczeļniej
regulacje prawne. Co istotne, nie ma tu znaczenia
zgoda pracownicy na pracê powy¿ej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym. Zakaz ma charakter
bezwzglêdny i pracodawca jest zobowi¹zany go stosowaæ, a je¿eli tego nie zrobi, gro¿¹ mu okreļlone
przepisami prawa sankcje.
Zgodnie z art. 281 pkt. 5 k.p. dzia³ania pracodawcy, który narusza przepisy o czasie pracy lub
przepisy o uprawnieniach pracowników zwi¹zanych
z rodzicielstwem i zatrudnianiu m³odocianych stanowi¹ wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
za które grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. z³.
Dodatkowo pracownik w sytuacji poniesienia szkody
mo¿e dochodziæ odszkodowania na podstawie
przepisów prawa cywilnego.

Podsumowanie
Na podstawie przedstawionych rozwa¿añ
z pe³nym przekonaniem mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawodawca nale¿ycie dba o zdrowie i bezpieczeñstwo
pracy kobiet ciê¿arnych.
Jednak istotnym problemem, jaki pojawi³ siê
po analizie przepisów jest brak ochrony kobiet
w ci¹¿y, pracuj¹cych przy monitorach ekranowych
na urz¹dzeniach przenoļnych typu laptop, notebook, tablet, itp. Na skutek przyjêtych definicji pominiêta zosta³a ochrona w tym zakresie, co wydaje
siê byæ sprzeczne z intencj¹ ochronnych dzia³añ
ustawodawcy. Konieczne wydaje siê wprowadzenie
zmian w przepisach w taki sposób, aby regulowa³y
kwestie ochrony zdrowia w pracy z nowoczesnymi
ekranami i matrycami urz¹dzeñ elektronicznych,
a przepisy prawa ewidentnie nie nad¹¿aj¹ za rozwojem cywilizacyjnym w tym zakresie.
Innym wa¿nym problemem, jaki wydaje siê
konieczny do uregulowania przez ustawodawcê
krajowego, jest – obok mo¿liwoļci zakupu przez
pracodawców okularów koryguj¹cych – równie¿
ustawowe uregulowanie mo¿liwoļci zakupu soczewek (szkie³) kontaktowych. Wskazanie literalnie
w przepisach takiej mo¿liwoļci pozwoli na w³aļciwe
ich stosowanie. Obecnie pracodawcy maj¹ bowiem
problem z wyk³adni¹, która jednoznacznie na stosowanie takiego zapisu nie pozwala. Ma to istotne
znaczenie równie¿ dla faktu mo¿liwoļci finansowania zakupu okularów koryguj¹cych wzrok bez
sk³adek ZUS oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych.
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