
Certyfikaty bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

 

Proszę przeczytać i przeanalizować poniższy fragment tekstu. 

Odpowiedz na cztery proste pytania: 

1. Jak ważne jest stosowanie certyfikacji bezpieczeństwa w informatyce? 

2. Jakie znaczenie ma zastosowanie ochrony środowiska w komputeryzacji? 

3. Co robić z tzw. "elektrośmieciami"? 

4. Sprawdź, czy masz w domu opakowania nadające się do recyklingu (trzy 

strzałki). Jeśli tak, to co z nimi zrobisz? 

Odpowiedzi wyślij na adres e-mail: gregorio33@wp.pl lub gregorio33.k.w@wp.pl 

Możesz również wykonać pracę odręcznie i wysłać w formie zdjęcia. 

 
 
 
Znak CE - w Polsce istnieje ponad 20 grup produktów, przy produkcji których projektant i wykonawca 

muszą być szczególnie ostrożni i dołożyć wszelkich starań, aby były wykonane zgodnie z wymogami 

prawa. Jeśli towar jest wyprodukowany zgodnie  

z przepisami - producent umieszcza na nim znak CE. Symbol CE stosowany jest we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Jest pieczątką - wizytówką producenta - że wykonał produkt zgodnie ze wszystkimi 

wymogami.. 

 

Opakowanie nadające się do recyklingu /trzy strzałki/ - znak ekologicznyprzeznaczony dla opakowań, 

które nadają się do ponownego przetworzenia i wyprodukowania z odzyskanych surowców innego, 

podobnego produktu (aluminium - puszki, tworzywa sztuczne -pojemniki, butelki, papier - torby, tektury 

do pakowania, wypełniacze do pudełek). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki 

procent użytych do produkcji materiałów pochodził  

z recyklingu. 

 

Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny przydatności opakowania do recyklingu. Wraz ze 

wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami 

opakowaniowymi. W Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych. Do tej pory nie został 

stworzony skuteczny mechanizm segregacji i odzysku odpadów komunalnych. 91% z nich trafia na 

składowiska. 

 

 

Możliwość ponownego wykorzystania - znak ekologiczny pojawia się naopakowaniach przydatnych do 

wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je 

specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użycia co najmniej 

dwukrotnie. Symbol ekologiczny można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, 

kanistrach, ale także na butelkach, szklanych 

pojemnikach. 

 

Dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do koszana odpady. Wrzucaj 

śmieci do ODPOWIEDNIEGO kosza na odpadki. Minimum to zwykły kosz na śmieci. Statystyczny 

Polak produkuje obecnie ponad 350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle 2/11samo wytwarzają 

mieszkańcy innych europejskich krajów. 
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Znak bezpieczeństwa- uzyskanie Certyfikatu na Znak Bezpieczeństwa jestobowiązkowe dla wyrobów, 

które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa może 

być wydawany tylko przez jednostkę akredytowaną przez PCBC [Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

SA]. Wykaz materiałów podlegających obowiązkowej certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa oraz lista 

jednostek wydających certyfikaty znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. 2000 r. nr 5, 

poz. 53). W krajach Unii Europejskiej odpowiednikiem Znaku Bezpieczeństwa jest znak CE [wyżej]. Z 

czasem ma on zastąpić wszystkie narodowe znaki zgodności z krajowymi uregulowaniami prawnymi. 

Znak "B" jest przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzając, że dany wyrób, 

używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, 

mienia i środowiska. 

 

Znak ze skreślonym pojemnikiem jest spotykany na opakowaniach urządzeń elektrycznych  

i elektronicznych, które muszą być zbierane (i utylizowane) osobno. Chodzi o tzw. "elektrośmieci", 

których nigdy nie należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, lecz odwozić w odpowiednie 

miejsca. W wielu marketach są pojemniki na drobne przedmioty tego typu, często organizowane są przy 

nich specjalne dni zbiórki zepsutych czy uszkodzonych urządzeń AGD i RTV. Starym komputerom, 

radioodbiornikom, telewizorom, pralkom lub żelazkom itp. wstęp do śmietników jest wzbroniony! W ich 

przypadku potrzebny jest profesjonalny demontaż. Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać z 

innymi odpadami z gospodarstw domowych. 

 

Energy Star – międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i 

zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.Wyższa efektywność 

energetyczna produktów zgodnych ze standardem ENERGY STAR® gwarantuje efektywniejsze 

wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje 

wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z 

ENERGY STAR ® to także produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zaprojektowany w 

przemyślany sposób i zgodne ze standardem 80PLUS 

 

TCO (TjänstemännensCentralorganisation) – norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie dla monitorów 

komputerowych oraz elektronicznych urządzeń biurowych, oceniających ich zgodność m. in. pod względem: emisji 

promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii. Definiuje następujące parametry: czytelność  

i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo 

elektryczne[1]. Certyfikacja jest prowadzona przez szwedzką konfederację zawodową TCO Development (Unia Pracodawców), 

będącą spółką zależną od TjänstemännensCentralorganisation Organization (TCO), bezpośrednio odpowiedzialnej za rozwój i 

przyznawanie certyfikatów zgodności. Norma jest głównie znana  

z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 03, 5.0, 6.0, 7.0). Jest także przyznawana dla: drukarek (TCO 99), mebli 

biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych (TCO 01). 

 

 

 

Certyfikat TÜV Rheinland 

  

TÜV Rheinland, światowy lider certyfikacji technicznej i bezpieczeństwa, dla funkcji High Contrast 3000: 

1, bez migotania, Low Blue Light i BrightnessIntelligence. Jako pierwsza marka monitorów Eye-Care na 

świecie, firma BenQ dokłada wszelkich starań, aby chronić zdrowie wzroku w czołówce komfortu i radości 

z oglądania dzięki temu stałemu dodatkowi do linii produktów do monitorowania. 
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