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dla osób s³abowidz¹cych
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Przystosowanie obiektów, pomieszczeñ i stanowisk pracy dla osób s³abowidz¹cych dotyczy dwóch
zasadniczych grup zagadnieñ:
ÉTKUYļMSYļaSO^VOXSKOVOU^\cMdXOQYYYNZYaSONnio dobranych parametrach do rodzaju niepe³no]Z\KaXYļMSad\YU_
• sygnalizacji wzrokowej lub sygnalizacji dotykowej u³atwiaj¹cej rozpoznawanie obiektów, przemieszczanie siê i wykonywanie pracy oraz symbole
graficzne (znaki bezpieczeñstwa lub informacyjne).

9ļaSO^VOXSOpNOPSXSMTK
W artykule omówiono zagadnienia dotycz¹ce przystosowania obiektów, pomieszczeñ i stanowisk pracy znajduj¹cych siê zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynków w zakresie
YļaSO^VOXSKOVOU^\cMdXOQYNVKY]¸L]ĥKLYaSNdéMcMR:YVOQKYXYXKYNZYaSONXSWNYL\KXS_
ZK\KWO^\¸aYļaSO^VOXSK^KUSMRTKU$XK^ýŜOXSOS\¸aXYWSO\XYļëa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\a
LK\aK ļaSK^ĥK ^OWZO\K^_\K LK\aYaK YVļXSOXSO K ^KUŜO WSQY^KXSO ^ý^XSOXSO ļaSK^ĥK Y\Kd
OPOU^ ]^\YLY]UYZYac a dKVOŜXYļMS YN \YNdKT_ XSOZOĥXY]Z\KaXYļMS ad\YU_ DO adQVýN_ XK
L\KU a KU^_KVXcMR XY\WKMR YļaSO^VOXSYacMR ]dMdOQ¸ĥYacMR acWKQKħ NY^cMdéMcMR ^cMR
parametrów, zaproponowano zalecenia oraz rozwi¹zania techniczne maj¹ce na celu poprawê
warunków pracy osób s³abowidz¹cych. Szczególn¹ uwagê zwrócono na konstrukcjê i parame^\c^OMRXSMdXOYZ\KaYļaSO^VOXSKWSOT]MYaOQY:\dON]^KaSYXY^KUŜOdKQKNXSOXSKNY^cMdéMO
YļaSO^VOXSK OVOU^\cMdXOQY UKLSX NŚaSQ¸a Y]YLYacMR DKZ\OdOX^YaKXY \¸aXSOŜ Z\dcUĥKNc
_NYQYNXSOħZYZ\KaSKTéMcMRTKUYļëYļaSO^VOXSKaZYWSO]dMdOXSKMRSXK]^KXYaS]UKMRZ\KMc
dla tej grupy osób.
=ĥYaK UV_MdYaO$ Y]YLc ]ĥKLYaSNdéMO YļaSO^VOXSO OVOU^\cMdXO a]UKŚXSU YNNKaKXSK LK\a
LK\aKļaSK^ĥKYVļXSOXSO

Adaptation of electric lighting of the work environment of visually impaired persons
The article discusses adaptation of buildings, and rooms and workstations located both inside and
outside buildings in the area of electric lighting for visually-impaired people. This adaptation is based
on a proper selection of lighting parameters such as illuminance, uniformity ratio of illuminance, colour
rendering index, colour of light (colour temperature), glare, and the flickering light ripple and strobe
effect depending on the type of visual disability. Because there are no specific requirements for the
above parameters in current standards on lighting, this paper suggests recommendations and technical
solutions aimed at improving working conditions of the visually-impaired workers. Particular attention is
paid to the design and specifications of local lighting luminaires. This paper also presents issues related
to electric lighting of cabin lifts. Examples of features that improve the quality of lighting in rooms and
workstations for visually-impaired people are presented, too.
5OcaY\N]$`S]_KVVcSWZKS\ONZOYZVOOVOM^\SMVSQR^SXQMYVY_\\OXNO\SXQSXNOb^ROMYVY_\YP^ROVSQR^QVK\O

9ļaSO^VOXSO^YSXKMdOT]^Y]YaKXSOļaSK^ĥKaMOV_
uwidocznienia miejsc, obiektów i ich otoczenia.
4O]^ aKŜXcW MdcXXSUSOW ļ\YNYaS]UK Z\KMc QNcŜ
NOMcN_TOYaSNYMdXYļMSY^YMdOXSKS]dMdOQ¸ĥ¸aZ\KMc
wzrokowej, a tym samym istotnie wp³ywa na bezpieMdOħ]^aYSacNKTXYļëZ\KMcAdKVOŜXYļMSYN\YNdKT_
acUYXcaKXcMRMdcXXYļMSad\YUYacMRYļaSO^VOXSO
powinno zapewniaæ: odpowiednie warunki do wykonywania zadañ wzrokowych i komfort widzenia.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie ogólnych przepisów bhp
Z\KMYNKaMKdYLYaSédKXcTO]^dKZOaXSëYļaSO^VOXSO
elektryczne o parametrach zgodnych z polskimi
normami [1]. Wymagania normatywne dotycz¹
dK\¸aXY YļaSO^VOXSK ZYWSO]dMdOXSK S ]^KXYaS]UK
Z\KMcTKUSSXXcMRMdýļMSL_NcXU_ZYU^¸\cMRZ\Kcownik siê przemieszcza (hol, korytarze, schody),
lub z których korzysta (winda, ³azienka, pomieszczenie socjalne, szatnia, sto³ówka). W przypadku osób
]ĥKLYaSNdéMcMRZK\KWO^\cYļaSO^VOXSYaOZYaSXXc
byæ dobrane w taki sposób, aby umo¿liwiæ im stanie
siê równorzêdnymi pracownikami pod wzglêdem
WYŜVSaYļMSacUYXcaKXSKdKNKħ
>KUŜOYļaSO^VOXSO]^Y]YaKXOXKdOaXé^\dL_dynku po zapadniêciu zmroku powinno u³atwiaæ
pracownikowi bezpieczne przemieszczanie siê oraz
NY^K\MSONYaOTļMSKNYL_NcXU_

9ļaSO^VOXSOOVOU^\cMdXOaOaXý^\dKMR
4KUYļëYļaSO^VOXSKYZS]_TO]SýdKZYWYMéZK\KWO^\¸a YļaSO^VOXSYacMR NOPSXS_TéMcMR Y^YMdOXSO
ļaSO^VXO^KUSMRTKU$
pXK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSK
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p\¸aXYWSO\XYļëYļaSO^VOXSK
pYNNKaKXSOLK\aa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\a
pLK\aKļaSK^ĥK^OWZO\K^_\KLK\aYaK
pYVļXSOXSO
pWSQY^KXSO^ý^XSOXSOļaSK^ĥKY\KdOPOU^]^\Yboskopowy.
Parametry te s¹ odpowiednio dobierane
do rodzaju stanowiska, wnêtrza lub wykonywanych
MdcXXYļMSZ\KMcdQYNXSOdacWKQKXSKWSdKaK\^cWS
aXY\WSOYļaSO^VOXSYaOT:8/8 $EG

8K^ýŜOXSOS\¸aXYWSO\XYļëYļaSO^VOXSKOVOU^\cMdXOQY
we wnêtrzach

0Y^  :\dcUĥKNYac ]ZY]¸L YļaSO^VOXSK ]^KXYaS]UK Z\KMc
dUYWZ_^O\OWdKZYWYMéYZ\KaYļaSO^VOXSKWSOT]MYaOQYEG
:RY^Y+]KWZVOaKcYPVSQR^SXQYPKMYWZ_^O\aY\U]^K^SYX
aS^RVYMKVVSQR^SXQV_WSXKS\O]EG

Fot. 2. Przyk³adowe oprawy miejscowe, w których zastosowano
szk³a powiêkszaj¹ce [3]
:RY^Y=KWZVOVYMKVV_WSXKS\O]aS^RKWKQXSPcSXQQVK]]O]EG

2 700 K

Barwa ciepła

3 000 K
3 300 K
4 000 K

Barwa neutralna

5 300 K
6 500 K

9ļaSO^VOXSOOVOU^\cMdXOpWSOT]MYaO

Barwa chłodna

0Y^,K\acļaSK^ĥKLSKĥOQYSZ\dcUĥKNcLK\aļaSK^ĥKOWS^YaKXOTZ\dOd^cZYaOļaSO^V¸aUSEG
:RY^Y-YVY_\]YPaRS^OVSQR^KXNObKWZVO]YPMYVY_\]YPVSQR^
OWS^^ONLcK^cZSMKVPV_Y\O]MOX^VKWZEG
>KLOVK:YdSYWXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKKdKVOMKXKLK\aKļaSK^ĥK
>KLVO6O`OVYPVSQR^SX^OX]S^cKXN\OMYWWOXNONVSQR^MYVY_\
8K^ýŜOXSOYļaSO^VOXSK
poni¿ej 300 lx
300 ÷ 750 lx
powy¿ej 750 lx
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A KU^_KVXOT XY\WSO NY^cMdéMOT YļaSO^VOXSK
wnêtrz nie s¹ podane ¿adne szczegó³owe wymagaXSKNY^cMdéMOYļaSO^VOXSKZYWSO]dMdOħS]^KXYaS]U
pracy przewidzianych dla pracowników s³abowidz¹McMREG4ONcXSOaZYU\OļVYXYŜOaK\^Yļë
XK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKWYŜOLcëdaSýU]dYXKYTONOX
]^YZSOħEGTOļVSidNYVXYļëad\YUYaKZ\KMYaXSUK
jest poni¿ej normalnej”. Dotyczy to osób w wieku
40+ oraz osób s³abowidz¹cych, u których nie wy]^ýZ_TO XKNa\KŜVSaYļë XK ļaSK^ĥY 8KVOŜc TONXKU
ZKWSý^Kë ŜO UKŜNc \YNdKT _ZYļVONdOXSK ad\YU_
XKVOŜc^\KU^YaKëSXNcaSN_KVXSO8KTMdýļMSOTY]YLc
]ĥKLYaSNdéMOZY^\dOL_TéaSýMOTļaSK^ĥKXK]aYSW
]^KXYaS]U_ Z\KMc TONcXcW acTé^USOW ]é aĥKļXSO
Y]YLc d XKNa\KŜVSaYļMSé XK ļaSK^ĥYA¸aMdK]
XKVOŜc YQ\KXSMdcë ZYdSYW XK^ýŜOXSK YļaSO^VOXSK
wzglêdem wymaganego przez normê.
W przypadku niewystarczaj¹cego poziomu
YļaSO^VOXSK XK ]^KXYaS]U_ Z\KMc dKZOaXSKXOQY
Z\dOdYZ\KacYļaSO^VOXSKYQ¸VXOQYdKWYX^YaKXO
XK ]_PSMSO NYL\cW \YdaSédKXSOW NYļaSO^VKXSK
TO]^dK]^Y]YaKXSOYZ\KacYļaSO^VOXSKWSOT]MYaOQY
(fot.1.).
Z perspektywy osoby s³abowidz¹cej równoWSO\XYļëYļaSO^VOXSKaMKĥcWZYWSO]dMdOXS_Y\Kd
w strefach komunikacyjnych powinna mieæ wiêksze
aK\^YļMS YN acWKQKXcMR Z\dOd :8/8  
1:2012, gdy¿ nie wystêpuj¹ wówczas widoczne
YL]dK\c ļaSK^ĥK S MSOXSK U^¸\O WYQé WSOë aZĥca
XK Z\KaSNĥYaO ZY]^\dOQKXSO Y^YMdOXSKAĥKļMSaé \¸aXYWSO\XYļë YļaSO^VOXSK WYŜXK _dc]UKë
za pomoc¹: równomiernego rozmieszczenia opraw
YļaSO^VOXSYacMRXK]_PSMSOacWSKXcXSOļaSOMéMcMR
Ś\¸NOĥaYZ\KaKMRXKXYaO_]_XSýMSKZ\dO]dU¸N
a\YdMRYNdOXS_]SýļaSK^ĥK

,K\aKļaSK^ĥK
ciep³a
neutralna
ch³odna

9Z\Kac YļaSO^VOXSK WSOT]MYaOQY ZYaSXXc
charakteryzowaæ siê nastêpuj¹cymi cechami:
É YZ\KaK XSO ZYaSXXK ZYaYNYaKë YVļXSOXSK
u pracowników
ÉŚ\¸NĥKļaSK^ĥKZYaSXXcWSOëa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\aYaK\^YļMSMYXKTWXSOT"Y\KdMSOZĥé
LK\aýļaSK^ĥK
ÉYļaSO^VOXSOZYaSXXYLcë\YdZ\Y]dYXOdKZOaXSKë YļaSO^VOXSO ]^Y]_XUYaY N_ŜOT ZYaSO\dMRXS
a nie punktowe.
Zaleca siê, aby konstrukcja tych opraw umo¿liwia³a:
É\OQ_VKMTýac]YUYļMSZYĥYŜOXSKMdýļMSļaSOMéMOT
oprawy nad p³aszczyzn¹ robocz¹
ÉĥK^aO\OQ_VYaKXSOZYĥYŜOXSKMdýļMSļaSOMéMOT
• dostosowanie sposobu w³¹czania oprawy
NY\YNdKT_XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSXZaĥéMdXSU\ýMdny/no¿ny/g³osowy/dotykowy)

• ochronê pracownika przed ewentualnym poparzeniem skóry przy niezamierzonym dotkniêciu
MdýļMSļaSOMéMOTYZ\KacXKNWSO\XSOXKQ\dOaKXOT
Z\dOdŚ\¸NĥYļaSK^ĥK
É\¸aXYWSO\XOYļaSO^VOXSOYL]dK\_dKNKXSKLOd
UYXSOMdXYļMSdWSKXc_]c^_YaKXSKYZ\KacPY^
ZYZ\dOd dKWYMYaKXSO ZYaSO\dMRXS ļaSOMéMOT
YZ\KacXKac]SýQXSUKMRYNĥ_QYļMSNYZK]YaKXOT
NYaSOVUYļMSYL]dK\_dKNKXSKdMYXKTWXSOTNaYWK
przegubami
ÉacOVSWSXYaKXSOOPOU^_WSQY^KXSKļaSK^ĥKY\Kd
efektu stroboskopowego poprzez zastosowanie
elektronicznego uk³adu stabilizacyjno-zap³onowego
NYdK]SVKXSKŚ\¸NOĥļaSO^V¸aUYacMR
:YXKN^Y YZ\Kac YļaSO^VOXSK WSOT]MYaOQY
Z\dOaSNdSKXONYNYļaSO^VKXSK]^KXYaS]UZ\KMcY]¸L
]ĥKLYaSNdéMcMRWYQéWSOëWYŜVSaYļë$
ÉZĥcXXOT\OQ_VKMTSOWS^YaKXOQYļaSK^ĥK^KUKLc
_dc]UKëZYdSYWXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKMYXKTWXSOT
1 000 lx w obszarze zadania
É ZĥcXXOT \OQ_VKMTS LK\ac ļaSK^ĥK a dKU\O]SO
od barwy ciep³ej do barwy ch³odnej.
Uzyskanie pierwszego rozwi¹zania w praktyce
nie jest bardzo k³opotliwe i nie poci¹ga za sob¹
istotnych dodatkowych kosztów. Natomiast drugie
jest bardziej kosztowne ni¿ standardowe, gdy¿
aZ\dcZKNU_YZ\KadOļaSO^V¸aUKWSXKVOŜc_Ŝcë
USVU_Ś\¸NOĥY\¸ŜXcMR^OWZO\K^_\KMRLK\aYacMR
i specjalnie dostosowanego uk³adu sterowania.
£atwiejsze jest zastosowanie technologii cyfrowej
i ledowych modu³ów RGB.
AYZ\KaKMRYļaSO^VOXSKWSOT]MYaOQYXSOdKVOMK
siê natomiast stosowania:
ÉUYX]^\_UMTS_UĥKN_ļaSO^VXYYZ^cMdXOQYYWKĥOTZYaSO\dMRXSļaSOMéMOT
ÉŚ\¸NOĥļaSK^ĥKļaSOMéMcMRdN_ŜéTK]U\KaYļMSé
np. ¿arówki halogenowe typu kapsu³ka
ÉZ_XU^YacMRŚ\¸NOĥļaSK^ĥKXZŜK\¸aOURKVYQOXYacMR^cZ_UKZ]_ĥKMdcZYTONcXMdcMRŚ\¸NOĥ
VONYacMRpŚ\¸NĥKļaSK^ĥKZYaSXXcWSOëaSýU]dé
ZYaSO\dMRXSýļaSOMéMé
É dKWSOXXSU¸a Ś\¸NOĥ ŜK\YacMR ŜK\¸aOU
Qĥ¸aXOQY ]dO\OQ_ Ś\¸NĥKWS Y N_ŜOT TK]U\KaYļMS
Y\KdYMRĥYNXOTLK\aSOļaSK^ĥKXZŚ\¸NĥKVONYaO
Dobrym rozwi¹zaniem z punktu widzenia osób
s³abowidz¹cych jest konstrukcja oprawy, w której
zastosowano szk³o powiêkszaj¹ce zamontowane
XK\_MRYWcWac]SýQXSU_7YŜOLcëYXYYļaSO^VKXO
LOdZYļ\ONXSY Z\dOd Ś\¸NĥY ļaSK^ĥK dXKTN_TéMO ]Sý
ponad nim lub poprzez zamontowane po obwodzie
^OQY]dUĥKŚ\¸NĥKļaSK^ĥKPY^

,K\aKļaSK^ĥK^OWZO\K^_\KLK\aYaKaOaXý^\dKMR
Temperatura barwowa (Tc) nie jest precyzyjnie
YU\OļVYXK a :8/8  $ a YNXSO]SOXS_
do poszczególnych rodzajów stanowisk pracy.
8KPY^ZYUKdKXYLK\acļaSK^ĥKOWS^YaKXOZ\dOd
NY]^ýZXOXK\cXU_ļaSO^V¸aUSdO]^KaSYXOdZ\dcZS]KXcWSLK\aKWSļaSK^ĥKLSKĥOQYNYZY]dMdOQ¸VXcMR
temperatur barwowych.
AcL¸\LK\acļaSK^ĥK_dKVOŜXSYXcTO]^YNZYdSYW_XK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKacWKQKXOQYaNKXcW
wnêtrzu, jego przeznaczenia, barw wnêtrza i mebli.
4OļVS]^Y]_TO]SýMSOZĥOLK\acacZY]KŜOXSKXZLOŜO
L\édc Ŝ¸ĥMSO dSOVOXSO ^Y YļaSO^VK ]Sý ^Y aXý^\dO
ļaSK^ĥOW Y LK\aSO MSOZĥOT 4OļVS XK^YWSK]^ ]^Y]_TO
]Sý LK\ac MRĥYNXO XZ PSYVO^c LĥýUS^c ]dK\YļMS
a¸aMdK]YļaSO^VK]SýaXý^\dOļaSK^ĥOWYLK\aSO
ch³odnej.
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A\KddOdaSýU]dKXSOWaK\^YļMSacWKQKXOQY
XK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKZYaSXXKad\K]^Kë^OWZO\K^_\KLK\aYaK]^Y]YaKXcMRŚ\¸NOĥļaSK^ĥKdQYNXSO
z tabel¹).
ASýU]dYļëY]¸La^cW^KUŜOdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé ad\YU_ Z\OPO\_TO MSOZĥO LK\ac ļaSK^ĥK
z zakresu od 2700 do 3300 K.

9NNKaKXSOLK\aa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\a
we wnêtrzach
A]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\aRa) jest w sposób
Z\OMcdcTXcYU\OļVYXca]^Y]_XU_NYUYXU\O^XcMR
pomieszczeñ i stanowisk pracy, wymienionych
w tablicy 5. PN-EN 12464-1:2012. Maksymalna
aK\^Yļë ^OQY a]UKŚXSUK acXY]S  3W acŜ]dK
TO]^ ^K aK\^Yļë ^cW LK\ac ]é VOZSOT YNNKaKXO
K YļaSO^VKXO Z\dONWSY^c acQVéNKTé XK^_\KVXSOT
7KU]cWKVXé aK\^Yļë Z\dcTW_TO ]Sý NVK ļaSK^ĥK
NdSOXXOQYSaSýU]dYļMSŚ\¸NOĥŜK\YacMR>KUaSýM
aK\^YļMSdLVSŜYXONYMRK\KU^O\cd_TéXKTVOZ]dO
aĥKļMSaYļMS YNNKaKXSK LK\a a XKTWXSOT]dcW
stopniu je zniekszta³caj¹). Ogólnie wymaga siê,
KLca]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\aacXY]SĥMYXKTWXSOT
80 w pomieszczeniach, gdzie stale przebywaj¹ lub
Z\KM_TéV_NdSOAcWKQKXKaK\^Yļë^OQYa]UKŚXSUK
zale¿y od rodzaju stanowisk pracy i wynosi:
• Ra t 90 – stanowiska pracy, na których rozró¿nianie barw ma zasadnicze znaczenie, jak np. kontrola barwy, przemys³ tekstylny i poligraficzny, sklepy
– oddawanie barw bardzo du¿e
• 90 > Ra t 80 – oddawanie barw du¿e, stanowiska biurowe, przemys³ tekstylny, precyzyjny, sale
szkolne i wyk³adowe itp.
• 80 > Ra tpYNNKaKXSOLK\aļ\ONXSOV_L
WKĥOXZaKVMYaXSOU_ŚXSOWKQKdcXcUY^ĥYaXSO
odlewnie, m³yny oraz wszêdzie tam, gdzie rozró¿nianie barw nie ma zasadniczego lub istotnego
znaczenia.
ř\¸NĥKWSļaSK^ĥKU^¸\OWYQéWSOëaK\^Yļë^OQY
parametru zawart¹ w przedziale od 20 do oko³o 100,
]é ļaSO^V¸aUSA daSédU_ d ^cW S]^Y^Xc TO]^ Z\KaSNĥYac SMR NYL¸\ NY YļaSO^VKXSK UYXU\O^XOQY
stanowiska pracy.
Problem ten mo¿e byæ ju¿ w nied³ugim czasie
wyeliminowany, gdy¿ w rozporz¹dzeniu Komisji
WE nr 245/2009 z 18 marca 2009 r. (w sprawie
wdro¿enia dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów
dotycz¹cych ekoprojektu) zawarte jest wymaganie,
aby lampy fluorescencyjne bez wbudowanego
]^K^OMdXSUK ļaSO^V¸aUS MRK\KU^O\cdYaKĥc ]Sý
a]UKŚXSUSOW YNNKaKXSK LK\a (Ra) wynosz¹cym
co najmniej 80. W zwi¹zku z tym obecnie na rynku
YļaSO^VOXSYacWa:YV]MOS?/WYQéLcëNY]^ýZXO
ļaSO^V¸aUSYa]UKŚXSU_YN"NY

9VļXSOXSOaOaXý^\dKMR
Kolejnym czynnikiem wa¿nym dla osób s³abowiNdéMcMRY\KdXKNa\KŜVSacMRXKļaSK^ĥYTO]^YVļXSOnie. Pod tym pojêciem rozumiane s¹ warunki
widzenia, które odczuwa siê jako nieprzyjemne, lub
a U^¸\cMR ac]^ýZ_TO YLXSŜOXSO dNYVXYļMS \YdZYdXKaKXSK]dMdOQ¸ĥ¸aMdcZ\dONWSY^¸aLéNŚYLK
wra¿enia wystêpuj¹ razem, na skutek nieodpowiedXSOQY\YdUĥKN_V_LdKU\O]_V_WSXKXMTSTK]U\KaYļMS
ř\¸NĥOWYVļXSOXSK]éXSOaĥKļMSaSONYL\KXOadQVýNnie zamontowane w nieodpowiednich miejscach
YZ\KacYļaSO^VOXSYaOK^KUŜOYUXK

-OVOWYQ\KXSMdKXSKYVļXSOXSKaZYWSO]dMdOXSKMR
i na stanowiskach pracy jest zapewnienie bezpiecznego przemieszczania siê, ograniczenia zmêczenia
wzroku, unikania b³êdów oraz powstawania
acZKNU¸a9VļXSOXSOWYŜXKYQ\KXSMdcëXKO^KZSO
Z\YTOU^YaKXSK YļaSO^VOXSK ZYZ\dOd dK]^Y]YaKXSO
YZ\KaYļaSO^VOXSYacMRYNZYaSONXSMRNY\YNdKT_
wykonywanego zadania wzrokowego oraz podczas
wyposa¿ania miejsc pracy. W praktyce najwiêkszy
Nc]UYWPY\^ _ Z\KMYaXSU¸a ZYaYN_TO YVļXSOXSO
LOdZYļ\ONXSOSYNLSMSYaO
9Q\KXSMdOXSOYVļXSOXSK$
ÉLOdZYļ\ONXSOQY\c]S\c]ZYaYNYwanego przez oprawy zamontowane na suficie
mo¿na uzyskaæ przez:
p dWSKXý YNVOQĥYļMS ZYĥYŜOXSK ]^KXYaS]UK
adQVýNOWYZ\KaYļaSO^VOXSYacMR
pdWSKXýac]YUYļMSdKaSO]dOXSKYZ\KacadQVýdem p³aszczyzny roboczej
– zmianê kierunku patrzenia pracownika
ZYNMdK] acUYXcaKXSK MdcXXYļMS Z\KMc YL\¸^
stanowiska np. o 90 °).
W przypadku, gdy te dzia³ania nie przynios¹
pozytywnego efektu, nale¿y rozwa¿yæ wymianê
S]^XSOTéMcMR YZ\Ka YļaSO^VOXSYacMR XK XYaO
(zgodnie z profesjonalnie wykonanym projektem
YļaSO^VOXSYacW
ÉLOdZYļ\ONXSOQYZYaYNYaKXOQYZ\dOdYZ\Kac
miejscowe (stanowiskowe) mo¿na uzyskaæ poprzez
dWSKXýZYĥYŜOXSKYZ\Kac^KUKLcTK]U\KaOMdýļMS
nie by³y widziane przez pracownika.
W przypadku, gdy nie przyniesie to pozytywnego efektu, nale¿y rozwa¿yæ wymianê istniej¹cej
YZ\KacXKSXXéXSOZYaYN_TéMéYVļXSOXSKXZdKmiana oprawy z ¿arówk¹ halogenow¹ na oprawê
dOļaSO^V¸aUéUYWZKU^Yaé
• odbiciowego w pomieszczeniach (rys. 1.)
w strefach komunikacyjnych (fot. 4b) oraz
na stanowiskach pracy – mo¿na to uzyskaæ poprzez
]^Y]YaKXSOWK^YacMRZYaSO\dMRXS$ZYNĥ¸QļMSKX
drzwi, mebli, blatów, schodów, pochylni, chodników,
wyk³adzin itp. (fot. 4a)
• odbiciowego w przypadku stosowania opraw
YļaSO^VOXSK WSOT]MYaOQY p WYŜO Lcë _dc]UKXO
Z\dOddWSKXýUé^KZKNKXSKļaSK^ĥKV_LdWSKXýUé^K
po³o¿enia p³aszczyzny po³yskliwej.
Na stanowiskach pracy, przy których pracuj¹
osoby s³abowidz¹ce, a szczególnie osoby nadwra¿VSaO XK ļaSK^ĥY YVļXSOXSO LOdZYļ\ONXSO S YLSMSYaO
powinno byæ w sposób maksymalny ograniczone.
Ponadto nale¿y szczególnie sprawdziæ ograXSMdOXSO YVļXSOXSK LOdZYļ\ONXSOQY YN YZ\Ka
YļaSO^VOXSK YQ¸VXOQY a Z\dcZKNU_ QNc ZYdcMTK
pracy (po³o¿enie oczu wzglêdem opraw) osoby
d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé TO]^ SXXK a ZY\¸aXKXS_
z pozosta³ymi pracownikami wykonuj¹cymi pracê
w tym pomieszczeniu.

<c]ř\¸NĥKYVļXSOXSKLOdZYļ\ONXSOQYSYNLSMSYaOQYaZYmieszczeniu
0SQ=Y_\MO]YPNS\OM^KXN\OPVOM^S`OQVK\OSXK\YYW

<c]:\dcUĥKNYVļXSOXSKLOdZYļ\ONXSOQYYNYZ\KacYļaSOtleniowej zainstalowanej na stanowisku pracy biurowej
z komputerem [3]
0SQ+XObKWZVOYPNS\OM^QVK\OP\YWKV_WSXKS\OK^KMYWZ_^O\aY\U]^K^SYXEG

a)

b)

7SQY^KXSO^ý^XSOXSOļaSK^ĥKY\KdOPOU^]^\YLY]UYZYac
we wnêtrzach
7SQY^KXSOV_L^ý^XSOXSOļaSK^ĥKY\KdOPOU^]^\Yboskopowy s¹ to zjawiska, których wystêpowanie
w pomieszczeniach i na stanowiskach jest bardzo
uci¹¿liwe lub nawet niebezpieczne dla pracowników.
Szczególnie wra¿liwe s¹ osoby z niepe³nosprawnoļMSéacXSUKTéMéddKL_\dOħdO]ZOU^\_WK_^cdW_
oraz osoby z schorzeniami neurologicznymi,
w przebiegu których mog¹ wystêpowaæ napady
epilepsji. Mo¿na te zjawiska ograniczyæ podczas

0Y^  :\dcUĥKN YVļXSOXSK YNLSMSYaOQY p YNLSMSO ļaSOMéMOT
oprawy w: a) po³yskliwej powierzchni blatu stanowiska pracy,
b) powierzchni strefy komunikacyjnej [3]
:RY^Y+XObKWZVOYP\OPVOM^S`OQVK\O$\OPVOM^SYXYPKVSQR^SXQ
V_WSXKS\OSXKQVY]]c]_\PKMOYP^RO^YZYPKaY\U]^K^SYXKY\
MYWW_XSMK^SYXdYXOLEG
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0Y^  :\dcUĥKN dKVOMKXOQY YļaSO^VOXSK N\daS aOTļMSYacMR
do budynku [3]
:RY^Y+XObKWZVOYP^ROVSQR^SXQYPKXOX^\KXMONYY\EG

0Y^  :\dcUĥKNYaO YļaSO^VOXSO ZYļ\ONXSO UKLSXc NŚaSQ_
osobowego
:RY^Y /bKWZVO]YPSXNS\OM^VSQR^SXQYP^ROMKLSXSXKZK]]OXQO\VSP^

projektowania i wyposa¿ania miejsc pracy poprzez
dK]^Y]YaKXSOYZ\KaYļaSO^VOXSYacMRdŜK\YacWS
Ś\¸NĥKWS ļaSK^ĥK V_L OVOU^\YXSMdXcWS _UĥKNKWS
stabilizacyjno-zap³onowymi.
Migotanie, têtnienie i efekt stroboskopowy
mo¿na ograniczyæ poprzez wymianê: uszkodzonych
dKZĥYXXSU¸a]^K\^O\¸aaYZ\KaKMRļaSO^V¸aUYwych z konwencjonalnym uk³adem zap³onowym,
ļaSO^V¸aOUddKMdO\XSYXcWSUYħMKWS\_\XKXYaO
konwencjonalnych uk³adów zap³onowych na elek^\YXSMdXOac]YUYMdý]^Y^VSaYļMSYaO

:\dcUĥKNc\YdaSédKħZYZ\KaSKTéMcMR
TKUYļëYļaSO^VOXSKaZYWSO]dMdOXSKMR
i na stanowiskach pracy
dla osób s³abowidz¹cych
Oprócz wymagañ normatywnych dotycz¹cych
YļaSO^VOXSK OVOU^\cMdXOQY U^¸\O W_]dé Lcë ]ZOĥnione w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
dla osób s³abowidz¹cych zalecane jest stosowanie
ró¿nego rodzaju rozwi¹zañ przy korzystaniu z tego
YļaSO^VOXSKWSX$
É=^Y]YaKXSOYZ\KaYļaSO^VOXSYacMRdWYŜVSaYļMSé\OQ_VKMTS]^\_WSOXSKļaSO^VXOQYadKU\O]SO
od ok. 300 do co najmniej 750 lx w obszarze zadania stanowiska pracy. P³ynna regulacja strumienia
ļaSO^VXOQYYZ\KadKSX]^KVYaKXcMRaZYWSO]dMdOXS__WYŜVSaSKNY]^Y]YaKXSOZYdSYW_YļaSO^VOXSK
NVKY]¸L]ĥKLYaSNdéMcMRadKVOŜXYļMSYNSMR]^YZXSK
_ZYļVONdOXSKaSNdOXSKXKNa\KŜVSaYļëXKļaSK^ĥY
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lub zaburzenia widzenia mezopowego *). Podobny
efekt mo¿na uzyskaæ poprzez zastosowanie sekcjoXYaKXSKYļaSO^VOXSKpZY]dMdOQ¸VXOQ\_ZcYZ\Ka
s¹ w³¹czane oddzielnym w³¹cznikiem.
É=^Y]YaKXSOYZ\KaYļaSO^VOXSYacMRdWYŜVSaYļMSé\OQ_VKMTSLK\acOWS^YaKXOQYļaSK^ĥK<OQ_VKMTK
temperatury barwowej powinna byæ mo¿liwa w zaU\O]SOYNMSOZĥOT!¼5NYMYXKTWXSOT
XO_^\KVXOT   5 7YŜVSaYļë ^KUSOT \OQ_VKMTS
poprawia komfort pracy wzrokowej poprzez dopasowanie barwy do w³asnych preferencji.
• Zastosowanie na sta³e w³¹czonej oprawy
YļaSO^VOXSYaOT XKN N\daSKWS Z\YaKNdéMcWS
NYN\daSacTļMSYacMRdUY\c^K\dK?ĥK^aSK^YZ\YaKNdOXSOad\YUYaONYacTļMSKY\KdZYWYMadKobserwowaniu koñca korytarza w przypadku, gdy
YļaSO^VOXSO UY\c^K\dK TO]^ acĥéMdYXO V_L TO]dMdO
siê nie w³¹czy³o.
ÉDK]^Y]YaKXSOXK]^KĥOaĥéMdYXOQYYļaSO^VOXSK
Z\dON]SYXUKRYV_UY\c^K\dKaOTļMSYaOQY?ĥK^aSK
to poruszanie siê np. w nieznanym obiekcie po zapadniêciu zmroku.
• Stosowanie czujników ruchu u³atwia poruszanie siê po korytarzach i przebywanie w toaletach,
U_MRXSKMRS^ZLOdUYXSOMdXYļMS]d_UKXSKaĥéMdXSUK
ļaSK^ĥK
É =^Y]YaKXSO YļaSO^VOXSK \YdZ\Y]dYXOQY
NY YļaSO^VKXSK ^KLVSM SXPY\WKMcTXcMR S XKZS]¸a
9ļaSO^VOXSO^YW_]SLcëLOd\OPVOU]YaOXSOZYaYduj¹ce odbiæ oraz odblasków). Aby uzyskaæ ten
efekt tablice nie mog¹ byæ wykonane z po³yskliwych
WK^O\SKĥ¸a Y\Kd XSO WYQé Lcë YļaSO^VKXO Z\dOd
SMR Z\dO]dUVOXSOA ^KUSW Z\dcZKNU_ YļaSO^VOXSO
tablic musi byæ zainstalowane wewn¹trz gabloty.
.dSýUS ^OW_ _dc]U_TO ]Sý ZYZ\Kaý Mdc^OVXYļMS
informacji.

9ļaSO^VOXSOOVOU^\cMdXO
na zewn¹trz budynków
AKU^_KVXOTXY\WSONY^cMdéMOTYļaSO^VOXSK]^Knowisk pracy znajduj¹cych siê na zewn¹trz budynków (PN-EN 12464-2: 2008, p. 4.3.1) nie s¹ podane
¿adne wymagania szczegó³owe, które dotyczy³yby
Z\KMYaXSU¸aXSONYaSNdéMcMREG8KTKUYļëYļaSOtlenia stanowisk pracy usytuowanych na zewn¹trz
budynków maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce parametry
YļaSO^VOXSYaO$XK^ýŜOXSOS\¸aXYWSO\XYļëYļaSO^VOXSKYNNKaKXSOLK\aa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\a
Y\KdYQ\KXSMdOXSOYVļXSOXSK
W przypadku poruszania siê po terenie otwartym osób s³abowidz¹cych zaleca siê stosowanie
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
É P_\^UKL\KWK ZYaSXXc Lcë ^KU YļaSO^VYXO
ZY dW\YU_ KLc ac\KŚXSO Lcĥc aSNYMdXO XK ^VO
otoczenia
• tablica informacyjna oraz domofon powinny
Lcë^KUYļaSO^VYXOZYdW\YU_KLcac\KŚXSOLcĥc
widoczne litery i znaki oraz nie wystêpowa³y po³y]UVSaOYNLSMSKļaSK^ĥK
É N\YQK NYTļMSK YN P_\^USL\KWc NY N\daS
aOTļMSYacMRL_NcXU_ZYaSXXKLcë\¸aXYWSO\XSO
YļaSO^VYXKZYdSYWXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKMYXKTmniej 10 lx)
* Widzenie mezopowe – zwane równie¿ „zmierzchowym”
– oznacza pracê ludzkiego narz¹du wzroku w warunkach
Z\dOTļMSYacMR MdcVS Z\dc XSONY]^K^OMdXOT SVYļMS ļaSK^ĥK
(przyp. red.)

É ZY dW\YU_ XKN N\daSKWS aOTļMSYacWS
(od strony zewnêtrznej) powinno byæ w³¹czone
XK]^KĥOYļaSO^VOXSOPY^

8K^ýŜOXSOS\¸aXYWSO\XYļëYļaSO^VOXSKOVOU^\cMdXOQY
na zewn¹trz
W PN-EN 12464-2:2008 wystêpuje tylko,
analogiczny jak w PN-EN 12464-1:2012, zapis
umo¿liwiaj¹cy zwiêkszenie o jeden stopieñ, zgodnie
dZ\dcTý^é]UKVéaK\^YļMSXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKZ
4.3.1) na stanowiskach pracy osób, których „zdolXYļëad\YUYaKTO]^ZYXSŜOTXY\WKVXOTn.Y^cMdcYX
pracowników w wieku 40+ oraz s³abowidz¹cych,
U^¸\dc XSO acUKd_Té XKNa\KŜVSaYļMS XK ļaSK^ĥY
Natomiast szczegó³owe wymagania dotycz¹ce
ļ\ONXSOQYXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSKEļ\) i jego równoWSO\XYļMSUoNVK]^\OPdKNKħS\¸ŜXcMRMdcXXYļMS
zawarte s¹ w tablicy 5. PN-EN 12464-2:2008.
:\dcUĥKNYaOacWKQKXSONY^cMdéMOYļaSO^VOXSK
po zmroku [5]:
• drogi dla pieszych: Eļ\ = 5 lx, Uo = 0,25 (pkt.
5.1.1)
• schodów Eļ\= 50 lx, Uo = 0,40 (pkt. 5.12.14).
Ponadto w odniesieniu do osób s³abowidz¹cych
Y\KddXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéacXSUKTéMéddKL_\dOħ
ze spektrum autyzmu, du¿e przestrzenne zmiany
aXK^ýŜOXSKMRYļaSO^VOXSKaYU¸ĥ]^KXYaS]UKZ\KMc
mog¹ prowadziæ do stresu wzrokowego i niewygody
widzenia.

9NNKaKXSOLK\aa]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\a
na zewn¹trz
Dla wszystkich pracowników, a szczególnie dla
osób s³abowidz¹cych, bardzo istotne jest, aby barwy
bezpieczeñstwa tj. czerwona, zielona, niebieska
i ¿ó³ta by³y zawsze rozpoznawalne. W zwi¹zku z tym
]^Y]YaKXOŚ\¸NĥKļaSK^ĥKZYaSXXcWSOëa]UKŚXSU
YNNKaKXSKLK\aYaK\^YļMSaSýU]dOTYN:YXKN^Y
a]UKŚXSUYNNKaKXSKLK\aTO]^a]ZY]¸LZ\OMcdcTXc
YU\OļVYXcaYNXSO]SOXS_NYacWSOXSYXcMRa^KLVSMc
5. PN-EN 12464-2:2008 stref i stanowisk pracy:
acXY]S   V_L  =^Y]YaKXO Ś\¸NĥK ļaSK^ĥK
powinny zapewniæ naturalne barwy obiektów
wystêpuj¹cych w danym otoczeniu. Ma to równie¿
wp³yw na odczucie komfortu i dobre samopoczucie
pracowników.

9VļXSOXSOXKdOaXé^\d
9VļXSOXSOTO]^aKŜXcWMdcXXSUSOW]dMdOQ¸VXSO
dla osób s³abowidz¹cych oraz nadwra¿liwych
XKļaSK^ĥYA:8/8 $"EGXSOWKZYNKXcMRacWKQKħNY^cMdéMcMRYVļXSOXSKLOdZYļ\ONniego i odbiciowego. Jest tylko zapis stwierdzaj¹cy,
ŜOXKVOŜcYQ\KXSMdcëa]dOVUSOYVļXSOXSKQNcŜZYaYduj¹ one u pracowników szybsze zmêczenie, zmiany
aSNdSKVXYļMS dKNKXSK Mdc ZYa]^KaKXSO LĥýN¸a
aZ\KMc9VļXSOXSO^YWYŜXKYQ\KXSMdcëZYZ\dOd:
É _]c^_YaKXSO YZ\Ka YļaSO^VOXSYacMR ZYdK
miejscami pracy oraz poza kierunkiem typowej
obserwacji
• matowe wykoñczenie powierzchni
• ograniczenie luminancji opraw
ÉdaSýU]dOXSOļaSOMéMOTZYaSO\dMRXSYZ\Kac
W przypadku wykonywania prac w porze
XYMXOTUYXSOMdXOTO]^\¸aXSOŜYQ\KXSMdOXSOļaSK^ĥK
ZYMRYNdéMOQYYNSXXcMRYZ\KaYļaSO^VOXSYacMR
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znajduj¹cych siê poza obszarem i stanowiskiem pracy, np. oprawy
N\YQYaOXKļaSO^VKMdOTK]U\KaO\OUVKWc

9ļaSO^VOXSOOVOU^\cMdXOUKLSXNŚaSQ¸aY]YLYacMR
Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce minimalnych wymagañ w zakresie
bezpieczeñstwa oraz niezale¿nego dostêpu i u¿ytkowania ich przez
Y]YLc a ^cW \¸aXSOŜ Y]YLc ]ĥKLYaSNdéMO S XSOaSNYWO YU\OļVYXY
a :8/8 "!$  EGA dKU\O]SO YļaSO^VOXSK UKLSX NŚaSQ¸a
osobowych warto przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:
ÉYZ\KacYļaSO^VOXSYaOXSOWYQéLcëdKWYX^YaKXOXKac]YUYļMS
oczu
ÉYZ\KacYļaSO^VOXSYaOXSOWYQéYNLSTKë]SýaZYĥc]UVSacMRZYaSO\dMRXSKMRaXý^\dKNŚaSQ_daĥK]dMdKYNV_]^\K
ÉYļaSO^VOXSOXSOWYŜOZYaYNYaKëMSOXSXK^aK\dKMRV_NdSMY]dMdOgólnie utrudnia czytanie z ruchu warg
ÉYļaSO^VOXSOZYaSXXYLcë\YdZ\Y]dYXOKXSOZ_XU^YaO
.YL\cW \YdaSédKXSOW TO]^ ]^Y]YaKXSO a UKLSXKMR NŚaSQ¸a
YļaSO^VOXSK]USO\YaKXOQYXK]_PS^ZYļ\ONXSOQYU^¸\OXSOZYaYN_TO
YVļXSOXSKY\KdXSOUY\dc]^XcMRMSOXSPY^ 

Podsumowanie
Osoby s³abowidz¹ce stanowi¹ szczególn¹ grupê pracowników, która
ZYaSXXKWSOëdKZOaXSYXOaK\_XUSYļaSO^VOXSYaONY]^Y]YaKXONYacWYQ¸adWSOXSYXOQYMdcXXYļMSYaYXK\déN_ad\YU_8S]UK]Z\KaXYļë
widzenia, która dodatkowo pogarsza siê wraz z wiekiem, czêsto uniemo¿liwia nie tylko wykonywanie precyzyjnej pracy wzrokowej, ale nawet
Z\Y]^cMRMdcXXYļMSad\YUYacMR^KUSMRTKUMdc^KXSOMdcZY\_]dKXSO]Sý
AaK\_XUKMRXS]USMRZYdSYW¸aXK^ýŜOXSKYļaSO^VOXSK]^aSO\NdK]Sý
]ZKNOUdNYVXYļMS]ZY]^\dOQKXSKYLTKaSKTéMc]Sý_ZYļVONdOXSOWaSNdOXSK
dWSO\dMRYaOQYSKNKZ^KMTSNYMSOWXYļMSDOadQVýN_XKd\¸ŜXSMYaKXO
potrzeby tej grupy osób, a tak¿e zmiany tych potrzeb w trakcie dnia,
dKVOMKXK TO]^ WYŜVSaYļë NY]^Y]YaKXSK ZYdSYW_ XK^ýŜOXSK ļaSK^ĥK
XKZĥK]dMdcŚXSO\YLYMdOTNY\YNdKT_acUYXcaKXOTMdcXXYļMS<¸aXSOŜ
LK\aKļaSK^ĥKZYaSXXKWSOëWYŜVSaYļë\OQ_VKMTS
W praktyce ka¿da osoba s³abowidz¹ca mo¿e mieæ inne potrzeby
YļaSO^VOXSYaOadaSédU_dMdcWXKVOŜcZKWSý^KëYN_ŜcWd\¸ŜXSMYaKXS_WYŜVSaYļMSacUYXcaKXSKZ\KMcZ\dOd^OY]YLcDKVOMKXOTO]^Z\dcstosowanie pomieszczeñ i stanowisk pracy uwzglêdniaj¹ce indywidualne
ZY^\dOLcacXSUKTéMOd\YNdKT_S]^YZXSKXSOZOĥXY]Z\KaXYļMS
5YWZVOU]Yac ]ZY]¸L Z\dc]^Y]YaKXSK ļ\YNYaS]UK Z\KMc NVK ^OT
grupy pracowników oraz pracowników z innymi rodzajami niepe³no]Z\KaXYļMSZ\dON]^KaSYXYaZ_LVSUKMTSE G
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8KĻVé]U_
]ZY^UKTé]Sý]ZOMTKVSļMSLRZ
ANXSKMRWK\MKL\YNLýNdSO]SýB@33ONcMTK>K\Q¸a,OdZSOMdOħ]^aK
Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpo¿arowej BeHaPe 2015.
8K1¸\XcWĻVé]U_QNdSOdXKTN_TO]SýXKTaSýMOTYNLSY\M¸aZ\YN_U^¸aS_]ĥ_Q]ĥ_Ŝécych poprawie warunków pracy, swoj¹ ofertê bêd¹ prezentowaæ firmy z bran¿y bhp
i ppo¿. Pokazane zostan¹ najnowsze techniki, technologie i rozwi¹zania, zarówno
ddKU\O]_ļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTTKUSdLSY\YaOTZ\KMYaXSU¸aAc]^KaK
skierowana bêdzie do specjalistów i ekspertów bhp, a tak¿e producentów, hurtowników, dystrybutorów odzie¿y i materia³ów ochronnych, kadry szkoleniowej,
studentów oraz uczniów szkó³ o profilu bezpieczeñstwa pracy
>K\QS,O2K:O]^KXYaSëLýNéYUKdTýNYLOdZYļ\ONXSOQYZ\dON]^KaSOXSKZ\dOd
wystawców swojej oferty potencjalnym odbiorcom. Zamierzeniem organizatorów
jest, by wielop³aszczyznowy dialog specjalistów i przedstawicieli zainteresowanych
bran¿ zaowocowa³ nawi¹zaniem kontaktów biznesowych.
Honorowy patronat nad targami objêli: Pañstwowa Inspekcja Pracy, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników S³u¿by BHP, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy.
Targom towarzyszyæ bêd¹ liczne szkolenia i warsztaty z udzia³em specjalistów z bran¿.
Zaplanowano równie¿ fina³ ogólnopolskiej kampanii pt. „Bezpieczeñstwo pracy
zale¿y od Ciebie”, zorganizowany przez Okrêgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW:
• Ochrona indywidualna pracowników (odzie¿ i obuwie ochronne, sprzêt dla bran¿y
przemys³owej)
• Ochrona zbiorowa pracowników
É 7YXS^Y\SXQļ\YNYaS]UKZ\KMcKZK\K^_\KUYX^\YVXYZYWSK\YaK
• Kontrola czasu pracy
É =Z\dý^Sļ\YNUS_^\dcWKXSKMdc]^YļMS
• Oznakowanie i instrukcje bhp i ppo¿.
• Sprzêt i urz¹dzenia po¿arnicze i przeciwpo¿arowe, wyposa¿enie stra¿y po¿arniczych
• Zabezpieczenia przeciwpo¿arowe bierne
• Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
É =Z\dý^S_\déNdOXSK\K^YaXSM^aKļ\YNUS^\KX]ZY\^_ĥéMdXYļMSS]cQXKVSdKMTS
• Zabezpieczenia urz¹dzeñ poddozorowych
É =dUYVOXSKWK^O\SKĥc]dUYVOXSYaOļ\YNUSNcNKU^cMdXOacNKaXSM^aKL\KXŜYaO
• Organizacje, instytucje, urzêdy
• Banki, ubezpieczenia, us³ugi doradcze
• Wykonawstwo – instalacja, dokumentacja, obs³uga urz¹dzeñ.
Organizator czeka na zg³oszenia wystawców.
Kontakt: Eliza Kunikowska – kierownik projektu, tel. 3207281533, kom. 664080291
Wiêcej informacji i szczegó³owy program targów na:
www.behape.fairexpo.pl

Polecamy.
,OdZSOMdOħ]^aYZ\KMcS]^Y^XOTO]^^KUŜOa>aYTOTL\KXŜc
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