
Minimalizowanie uciążliwości wysokich temperatur w pomieszczeniach
pracy

Podstawową normą prawną w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zmianami), gdzie postanowiono:

Pomieszczeniem  pracy  w  rozumieniu  §  2  ww.  rozporządzenia  jest  pomieszczenie  przeznaczone  na  pobyt
pracowników,  w  którym  wykonywana  jest  praca.  Nie  uważa  się  za  przeznaczone  na  pobyt  pracowników
pomieszczeń, w których:

łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a●

wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z
dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania●

pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego
reżimu organizacji pracy,
jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących●

się obsługą.

Pomieszczeniem stałej pracy jest pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w
ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, a pomieszczeniem pracy czasowej jest pomieszczenie, w którym łączny
czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

Miejscem pracy  jest  miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z
wykonywaniem pracy, a stanowiskiem pracy jest przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty
pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.

Środowiskiem pracy  są warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i
biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy, a przez punkt pierwszej pomocy rozumie się, w zależności od
wielkości  zakładu pracy,  rodzaju  prowadzonej  działalności  i  związanych z  nią  zagrożeń -  pomieszczenie  lub
wyodrębnione  miejsce  o  wystarczającej  powierzchni,  wyposażone  w  umywalki  z  ciepłą  i  zimną  wodą  oraz
niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy,
powinny  być  zbudowane  i  utrzymywane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  przepisach
techniczno-budowlanych.

Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do
picia oraz do celów higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie
może być mniejsza niż:

120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne1.
zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków;
90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia2.
należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków;
30 l - przy pracach niewymienionych w pkt. 1 i 2.3.

Niezależnie  od  ilości  wody,  określonej  powyżej,  należy  zapewnić  wodę  niezbędną  do  utrzymania  czystości
pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni
podłogi, wymagającej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).



Zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia, pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie
naturalne  i  sztuczne,  odpowiednią  temperaturę,  wymianę  powietrza  oraz  zabezpieczenie  przed  wilgocią,
niekorzystnymi  warunkami  cieplnymi  i  nasłonecznieniem,  drganiami  oraz  innymi  czynnikami  szkodliwymi  dla
zdrowia i uciążliwościami.

Zgodnie z § 29 ust. 3, 4 ww. rozporządzenia, okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia
eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. Okna i świetliki,
przeznaczone do wietrzenia  pomieszczeń,  należy wyposażyć w urządzenia  pozwalające na otwieranie  ich  w
sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.

Zgodnie z § 32 ww. rozporządzenia, w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza
wynikająca  z  potrzeb  użytkowych  i  funkcji  tych  pomieszczeń,  bilansu  ciepła  i  wilgotności  oraz
zanieczyszczeń stałych i  gazowych, a wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy
określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

Zgodnie  z  §  35,  36  ww.  rozporządzenia,  powietrze  doprowadzane  do  pomieszczeń  pracy  z  zewnątrz  przy
zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych
dla  zdrowia.  Klimatyzacja  lub  wentylacja  nie  może  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania
pomieszczeń  pracy,  a  strumień  powietrza  pochodzący  z  urządzeń  wentylacji  nawiewnej  nie  powinien  być
skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70 °C (343 K) przy nawiewie powietrza
na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45 °C (318 K) - w pozostałych
przypadkach.

Zgodnie z § 37 ww. rozporządzenia, w przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej
należy zapewnić:

odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do1.
awarii;
stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań2.
powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

 

Drugą normą prawną w tym zakresie jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279), gdzie postanowiono:

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach
pracy,  na  których  temperatura  spowodowana  warunkami  atmosferycznymi  przekracza  28°C  w  ilości
zaspokajającej potrzeby pracowników.

Zgodnie  z  §  6,  8  ww.  rozporządzenia,  napoje  wydawane  są  pracownikom  w  dniach  wykonywania  prac
uzasadniających ich wydawanie i powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.
Pracownikom nie korzystającym z napoi, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.


