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W artykule omówiono zagadnienia dotycz¹ce przystosowania obiektów, pomieszczeñ i sta-
nowisk pracy znajduj¹cych siê zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz budynków w zakresie 

parametrów, zaproponowano zalecenia oraz rozwi¹zania techniczne maj¹ce na celu poprawê 
warunków pracy osób s³abowidz¹cych. Szczególn¹ uwagê zwrócono na konstrukcjê i parame-

dla tej grupy osób. 

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. 

Wstêp
Przystosowanie obiektów, pomieszczeñ i stano-

wisk pracy dla osób s³abowidz¹cych dotyczy dwóch 
zasadniczych grup zagadnieñ:

-
nio dobranych parametrach do rodzaju niepe³no-

• sygnalizacji wzrokowej lub sygnalizacji doty-
kowej u³atwiaj¹cej rozpoznawanie obiektów, prze-
mieszczanie siê i wykonywanie pracy oraz symbole 
graficzne (znaki bezpieczeñstwa lub informacyjne).

uwidocznienia miejsc, obiektów i ich otoczenia. 

wzrokowej, a tym samym istotnie wp³ywa na bezpie-

powinno zapewniaæ: odpowiednie warunki do wy-
konywania zadañ wzrokowych i komfort widzenia.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej w sprawie ogólnych przepisów bhp 

elektryczne o parametrach zgodnych z polskimi 
normami [1]. Wymagania normatywne dotycz¹ 

-
cownik siê przemieszcza (hol, korytarze, schody), 
lub z których korzysta (winda, ³azienka, pomieszcze-
nie socjalne, szatnia, sto³ówka). W przypadku osób 

byæ dobrane w taki sposób, aby umo¿liwiæ im stanie 
siê równorzêdnymi pracownikami pod wzglêdem 

-
dynku po zapadniêciu zmroku powinno u³atwiaæ 
pracownikowi bezpieczne przemieszczanie siê oraz 

-
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-
boskopowy.

Parametry te s¹ odpowiednio dobierane 
do rodzaju stanowiska, wnêtrza lub wykonywanych 

we wnêtrzach

wnêtrz nie s¹ podane ¿adne szczegó³owe wymaga-

pracy przewidzianych dla pracowników s³abowidz¹-

jest poni¿ej normalnej”. Dotyczy to osób w wieku 
40+ oraz osób s³abowidz¹cych, u których nie wy-

wzglêdem wymaganego przez normê.
W przypadku niewystarczaj¹cego poziomu 

(fot.1.).
Z perspektywy osoby s³abowidz¹cej równo-

w strefach komunikacyjnych powinna mieæ wiêksze 

1:2012, gdy¿ nie wystêpuj¹ wówczas widoczne 

-

za pomoc¹: równomiernego rozmieszczenia opraw 

charakteryzowaæ siê nastêpuj¹cymi cechami:

u pracowników
-

-

a nie punktowe.
Zaleca siê, aby konstrukcja tych opraw umo¿-

liwia³a:

oprawy nad p³aszczyzn¹ robocz¹

• dostosowanie sposobu w³¹czania oprawy 
-

ny/no¿ny/g³osowy/dotykowy)

• ochronê pracownika przed ewentualnym po-
parzeniem skóry przy niezamierzonym dotkniêciu 

przegubami

efektu stroboskopowego poprzez zastosowanie 
elektronicznego uk³adu stabilizacyjno-zap³onowego 

1 000 lx w obszarze zadania

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¿ 

i specjalnie dostosowanego uk³adu sterowania. 
£atwiejsze jest zastosowanie technologii cyfrowej 
i ledowych modu³ów RGB.

siê natomiast stosowania:
-

np. ¿arówki halogenowe typu kapsu³ka
-

Dobrym rozwi¹zaniem z punktu widzenia osób 
s³abowidz¹cych jest konstrukcja oprawy, w której 
zastosowano szk³o powiêkszaj¹ce zamontowane 

ponad nim lub poprzez zamontowane po obwodzie 

Temperatura barwowa (Tc) nie jest precyzyjnie 

do poszczególnych rodzajów stanowisk pracy. 

-

temperatur barwowych.
-

wnêtrzu, jego przeznaczenia, barw wnêtrza i mebli. 

ch³odnej.

poni¿ej 300 lx ciep³a
300 ÷ 750 lx neutralna

powy¿ej 750 lx ch³odna

Fot. 2. Przyk³adowe oprawy miejscowe, w których zastosowano 
szk³a powiêkszaj¹ce [3] 

-

2 700 K

3 000 K

4 000 K

3 300 K

5 300 K

6 500 K

Barwa ciepła

Barwa chłodna

Barwa neutralna
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-

z tabel¹).
-

z zakresu od 2700 do 3300 K.

we wnêtrzach
Ra) jest w sposób 

pomieszczeñ i stanowisk pracy, wymienionych 
w tablicy 5. PN-EN 12464-1:2012. Maksymalna 

stopniu je zniekszta³caj¹). Ogólnie wymaga siê, 

80 w pomieszczeniach, gdzie stale przebywaj¹ lub 

zale¿y od rodzaju stanowisk pracy i wynosi:
• Ra  90 – stanowiska pracy, na których rozró¿-

nianie barw ma zasadnicze znaczenie, jak np. kon-
trola barwy, przemys³ tekstylny i poligraficzny, sklepy 
– oddawanie barw bardzo du¿e

• 90 > Ra  80 – oddawanie barw du¿e, stano-
wiska biurowe, przemys³ tekstylny, precyzyjny, sale 
szkolne i wyk³adowe itp.

• 80 > Ra 

odlewnie, m³yny oraz wszêdzie tam, gdzie rozró¿-
nianie barw nie ma zasadniczego lub istotnego 
znaczenia.

parametru zawart¹ w przedziale od 20 do oko³o 100, 
-

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 

 (Ra) wynosz¹cym 
co najmniej 80. W zwi¹zku z tym obecnie na rynku 

Kolejnym czynnikiem wa¿nym dla osób s³abowi-
-

nie. Pod tym pojêciem rozumiane s¹ warunki 
widzenia, które odczuwa siê jako nieprzyjemne, lub 

-

wra¿enia wystêpuj¹ razem, na skutek nieodpowied-

-
nie zamontowane w nieodpowiednich miejscach 

i na stanowiskach pracy jest zapewnienie bezpiecz-
nego przemieszczania siê, ograniczenia zmêczenia 
wzroku, unikania b³êdów oraz powstawania 

wykonywanego zadania wzrokowego oraz podczas 
wyposa¿ania miejsc pracy. W praktyce najwiêkszy 

-
wanego przez oprawy zamontowane na suficie 
mo¿na uzyskaæ przez:

-
dem p³aszczyzny roboczej

– zmianê kierunku patrzenia pracownika 

stanowiska np. o 90 °).
W przypadku, gdy te dzia³ania nie przynios¹ 

pozytywnego efektu, nale¿y rozwa¿yæ wymianê 

(zgodnie z profesjonalnie wykonanym projektem 

miejscowe (stanowiskowe) mo¿na uzyskaæ poprzez 

nie by³y widziane przez pracownika.
W przypadku, gdy nie przyniesie to pozytyw-

nego efektu, nale¿y rozwa¿yæ wymianê istniej¹cej 
-

miana oprawy z ¿arówk¹ halogenow¹ na oprawê 

• odbiciowego w pomieszczeniach (rys. 1.) 
w strefach komunikacyjnych (fot. 4b) oraz 
na stanowiskach pracy – mo¿na to uzyskaæ poprzez 

drzwi, mebli, blatów, schodów, pochylni, chodników, 
wyk³adzin itp. (fot. 4a)

• odbiciowego w przypadku stosowania opraw 

po³o¿enia p³aszczyzny po³yskliwej.
Na stanowiskach pracy, przy których pracuj¹ 

osoby s³abowidz¹ce, a szczególnie osoby nadwra¿-

powinno byæ w sposób maksymalny ograniczone.
Ponadto nale¿y szczególnie sprawdziæ ogra-

pracy (po³o¿enie oczu wzglêdem opraw) osoby 

z pozosta³ymi pracownikami wykonuj¹cymi pracê 
w tym pomieszczeniu.

we wnêtrzach
-

boskopowy 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 niepe³nosprawno-

oraz osoby z schorzeniami neurologicznymi, 
w przebiegu których mog¹ wystêpowaæ napady 
epilepsji. Mo¿na te zjawiska ograniczyæ podczas 

-
mieszczeniu 

oprawy w: a) po³yskliwej powierzchni blatu stanowiska pracy, 
b) powierzchni strefy komunikacyjnej [3] 

-
tleniowej zainstalowanej na stanowisku pracy biurowej 
z komputerem [3] 

-

a)

b)
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lub zaburzenia widzenia mezopowego *). Podobny 
efekt mo¿na uzyskaæ poprzez zastosowanie sekcjo-

s¹ w³¹czane oddzielnym w³¹cznikiem.
-

temperatury barwowej powinna byæ mo¿liwa w za-

poprawia komfort pracy wzrokowej poprzez dopa-
sowanie barwy do w³asnych preferencji.

• Zastosowanie na sta³e w³¹czonej oprawy 

-
-

obserwowaniu koñca korytarza w przypadku, gdy 

siê nie w³¹czy³o.

to poruszanie siê np. w nieznanym obiekcie po za-
padniêciu zmroku.

• Stosowanie czujników ruchu u³atwia porusza-
nie siê po korytarzach i przebywanie w toaletach, 

-
duj¹ce odbiæ oraz odblasków). Aby uzyskaæ ten 
efekt tablice nie mog¹ byæ wykonane z po³yskliwych 

tablic musi byæ zainstalowane wewn¹trz gabloty. 

informacji.

 
na zewn¹trz budynków

-
nowisk pracy znajduj¹cych siê na zewn¹trz budyn-
ków (PN-EN 12464-2: 2008, p. 4.3.1) nie s¹ podane 
¿adne wymagania szczegó³owe, które dotyczy³yby 

-
tlenia stanowisk pracy usytuowanych na zewn¹trz 
budynków maj¹ wp³yw nastêpuj¹ce parametry 

-

W przypadku poruszania siê po terenie otwar-
tym osób s³abowidz¹cych zaleca siê stosowanie 
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

otoczenia
• tablica informacyjna oraz domofon powinny 

widoczne litery i znaki oraz nie wystêpowa³y po³y-

-
mniej 10 lx)

* Widzenie mezopowe – zwane równie¿ „zmierzchowym” 
– oznacza pracê ludzkiego narz¹du wzroku w warunkach 

(przyp. red.)

(od strony zewnêtrznej) powinno byæ w³¹czone 

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 

4.3.1) na stanowiskach pracy osób, których „zdol-

pracowników w wieku 40+ oraz s³abowidz¹cych, 

Natomiast szczegó³owe wymagania dotycz¹ce 
E ) i jego równo-

Uo

zawarte s¹ w tablicy 5. PN-EN 12464-2:2008.

po zmroku [5]:
• drogi dla pieszych: E = 5 lx, Uo = 0,25 (pkt. 

5.1.1)
• schodów E = 50 lx, Uo = 0,40 (pkt. 5.12.14).
Ponadto w odniesieniu do osób s³abowidz¹cych 

ze spektrum autyzmu, du¿e przestrzenne zmiany 

mog¹ prowadziæ do stresu wzrokowego i niewygody 
widzenia.

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 

5. PN-EN 12464-2:2008 stref i stanowisk pracy: 

powinny zapewniæ naturalne barwy obiektów 
wystêpuj¹cych w danym otoczeniu. Ma to równie¿ 
wp³yw na odczucie komfortu i dobre samopoczucie 
pracowników.

dla osób s³abowidz¹cych oraz nadwra¿liwych 
-
-

niego i odbiciowego. Jest tylko zapis stwierdzaj¹cy, 
-

duj¹ one u pracowników szybsze zmêczenie, zmiany 

:

miejscami pracy oraz poza kierunkiem typowej 
obserwacji

• matowe wykoñczenie powierzchni
• ograniczenie luminancji opraw

W przypadku wykonywania prac w porze 

do budynku [3] 

osobowego 
-

projektowania i wyposa¿ania miejsc pracy poprzez 

stabilizacyjno-zap³onowymi.
Migotanie, têtnienie i efekt stroboskopowy 

mo¿na ograniczyæ poprzez wymianê: uszkodzonych 
-

wych z konwencjonalnym uk³adem zap³onowym, 

konwencjonalnych uk³adów zap³onowych na elek-

i na stanowiskach pracy  
dla osób s³abowidz¹cych

Oprócz wymagañ normatywnych dotycz¹cych 
-

nione w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, 
dla osób s³abowidz¹cych zalecane jest stosowanie 
ró¿nego rodzaju rozwi¹zañ przy korzystaniu z tego 

-

od ok. 300 do co najmniej 750 lx w obszarze zada-
nia stanowiska pracy. P³ynna regulacja strumienia 

-
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znajduj¹cych siê poza obszarem i stanowiskiem pracy, np. oprawy 

Szczegó³owe przepisy dotycz¹ce minimalnych wymagañ w zakresie 
bezpieczeñstwa oraz niezale¿nego dostêpu i u¿ytkowania ich przez 

osobowych warto przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:

oczu
-

-
gólnie utrudnia czytanie z ruchu warg

Podsumowanie
Osoby s³abowidz¹ce stanowi¹ szczególn¹ grupê pracowników, która 

-

widzenia, która dodatkowo pogarsza siê wraz z wiekiem, czêsto unie-
mo¿liwia nie tylko wykonywanie precyzyjnej pracy wzrokowej, ale nawet 

potrzeby tej grupy osób, a tak¿e zmiany tych potrzeb w trakcie dnia, 

W praktyce ka¿da osoba s³abowidz¹ca mo¿e mieæ inne potrzeby 
-
-

stosowanie pomieszczeñ i stanowisk pracy uwzglêdniaj¹ce indywidualne 

grupy pracowników oraz pracowników z innymi rodzajami niepe³no-
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Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpo¿arowej BeHaPe 2015.

-
cych poprawie warunków pracy, swoj¹ ofertê bêd¹ prezentowaæ firmy z bran¿y bhp 
i ppo¿. Pokazane zostan¹ najnowsze techniki, technologie i rozwi¹zania, zarówno 

skierowana bêdzie do specjalistów i ekspertów bhp, a tak¿e  producentów, hur-
towników, dystrybutorów odzie¿y i  materia³ów ochronnych, kadry szkoleniowej, 
studentów oraz uczniów szkó³ o profilu bezpieczeñstwa pracy

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

• Kontrola czasu pracy

• 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

• Zabezpieczenia urz¹dzeñ poddozorowych

• 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.  

 


