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Rodziny, Pracy i Polityki Sp ołeczne1

sekretarz stanu
stanisław szwed

DPR.IV.4 1 ż00.2.1.20 1 9.NC

Watszawa, dnidsierp niaż0I9 r.

Pan
Bogdan Szozda
Przewodniczący Rady Krajowego
sekretariatu Metalowców
NSZZ,,Solidarność"
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w nawiązaniu do Pana pisma z dnta 3 lipca br., dotyczącego zmLany przepisów

rozporuądzenta Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wprowadzenia notmy maksymalnej dopuszczalnej

temperatury w miejscu pracy - powodowanej warunkami atmosferycznymt, w zńączentu

przekazuję opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

w tej sprawie.
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sekretarz stanu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo Pana Ministra z dnia 29 lipca 2019 r.

znak DpR.IV.41200.2.t,2ot9,NC dotyczące pisma Rady Krajowego Sekretariatu

Metalowców IVSZZ "SolidarnoŚĆ" z dnia 3 lipca br. o zmianę przepisów

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z. dnia 26 wrzeŚnia 1997 r,

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U, L29

poz. 844, z póżn. zm.) w zakresie okreŚlenia maksymalnej dopuszczalnej wartoŚci

temperatury oraz wilgotności względnej, przekazujemy w załączeniu stanowisko

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego

Z powazaniem
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Załącznik

Opinia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu

Badawczego w sprawie propozycji zmian do rozporządzenia Minlstra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŚnia L997 r. w sprawie o9ólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. L29 poz. B44, z poźn. zm.)

w zakresie określenia maksymalnej dopuszczalnej wartoŚci temperatury oraz

wilgotności względnej w miejscu pracy

Zapisy przedmiotowego rozporządzenia brzmią: ,,§ 30. W pomieszczeniach Pracy
należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod

pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 oC

(2B7 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

W pomieszczeniach pracy w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w

pomieszczeniach biurowych temperatura nie może byĆ niższa niż 18 aC Q91 K),

§ 31, pomieszczenia i stanawiska pracy powinny byĆ zabezpieczone przed

niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia

i konwekcji (...)."

W przepisach ujęto minimalne wartoŚci temperatury, co nie oznaczat

że pracodawca może dopuścić do występowania w pomieszczeniach pracy

wysokiej temperatury. Nie będzie ona wówczas odpowiednia do rodzaju

wykonywanej pracy. Zgodnie z zapisami § 31. w/w rozporządzenia, pomieszczenie

i stanowiska pracy powinny być tak zabezpieczone, aby niekontrolowana emisja

ciepła (w tym czynniki atmosferyczne) nie wpływała negatywnie na Środowisko

pracy.

ponadto zasady pracy wynikające z obciązenia cieplnego organizmu podczas pracy

w środowisku 90rącym (uwzględniającym temperaturę powietrza,

jak i wysiłek fizyczny) reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia !2 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych

stężeń i natęzeń czynników szkodliwych dla zdrowia w Środowisku pracy

(Dz.U. 2018, poz. 1286). punkt C 1. załącznika 1do w/w rozporządzenia dotyczy

pracy w środowisku gorącym. Do oceny obciązenia cieplnego pracownika

na stanowisku pracy w środowisku gorącym słuzy wśkaŹnik WBGT, który jest

funkcją pochodnych temperatury (temperatury naturalnie wilgotnej oraz

temperatury poczernionej kuli). Rozporządzenie to okreŚla wartoŚci dopuszczalne

wskaźnika WBGT w zależności od cięzkoŚci wykonywanej pracy, które nie mogą

zostać przekroczone w ciągu 8-9odzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

(Tablica 1).



Tablica 1. Dopuszczalne wartoŚci WBGT w środowisku pracy

Klasa tempa
metabollzmu

Tempo metabollzmu Wartoścl dopuszczalne WBGT

odnlesl€l]!B oo
jsdnostki

powterzchnLskóry,

lW/m'l

cOlkowlte
(przy średniej

poWierzchni skóry
l,B m'),

tWl

Usoba 26Bkiln]atyzoWana
W środowisku gorąclłn

rcl

osobn ni€zaOklimatyzoffi nn
W śfodowisku gorącyfi

rcl

0 Mś65 Mś117 JJ 32

1 65<Mś130 117 <Mś?3Ą 30 2s

a
(praca śr€dnio

130 < Mś200 234<Mś360 28 26

c
(praca cięźk8)

200<Mś260 360<Mś468
ruch powi€trża

26

l]lo00czUwoll]y
ruch powietrz8

22

odczuWalny
rUch powigtrza

4

(prirca b8rdżo
ciężk8}

M>260 [ł > 468 4J .)Ą 18 20

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych waftoŚci WBGT pracodawca

ma obowiązek podjąć wszelkie działania, w tym działania z zastosowaniem

profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medyczn ej, zmierzające do ograniczania

negatywnego wpływu zagrożenia wysoką tem peratu rą na zd rowie pracownika.

Dodatkowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca zOLg r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i naPojów

(Dz.U. zOLg, poz. 1160), znajduje się przepis obligujący pracodawcę

do zapewnienia napojów pracownikom zatrudnionym ,,na stanowiskach pracY|

na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza

28 oC".

Kodeks pracy w art. 145 przewiduje możliwoŚĆ skrócenia przez pracodawcę czasu

pracy/ w warunkach szczególnie szkodliwych lub szczególnie uciążliwYch,

a do takich naleźy praca w kontakcie z czynnikami fizycznymi, do których zalicza

się także wysoka temperatura powietrza. Skrócenie czasu pracy moze polegaĆ

na skróceniu nominalnego czasu pracy lub ustanowieniu przerw w pracy

wliczanych do czasu pracy. Wykaz prac dla których zostanie skrócony czas pracy

ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikami lub ich przedstawicielami

w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących konsultacji

w zakresie bezpieczeństwa i hi9ieny pracy, po zasięgnięciu opinii lekarza

sprawującego profil a ktyczną opiekę zdrowotną nad.pracownika mi.

Zgodnie z zapisami normy PN-78/B-0342L Wentylacja i klimatyzacja Parametry

obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do

stałego przebywania ludzi, optymalna wartość wilgotnoŚci względnej powietrza

powinna mieścić się w zakresie 40-6ao/o. Zgodnie z zapisami w/w normy, w
okresie letnim, maksymalna wartoŚĆ dopuszczalna wilgotnoŚci względnej



powietrza wynosi 70o/o. Ponad to sam wskaźnik WBGT uwzględnia pośrednio
wpływ wilgotnoŚci względnej poprzez wartość temperatury naturalnie wilgotnej.

W celu obniżenia wysokiej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu,
spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, można zastosować system
klimatyzacji, system wymuszonej wentylacji lub pochłaniacze wilgoci.

Biorąc powyzsze pod uwagę mozna stwierdzić, ze obowiązujące obecnie przepisy
nakazują pracodawcy podjęcie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zmierzających do ograniczenia zagrożeń wynikających
z warunków pracy w niekorzystnym mikroklimacie.

Podsumowując, nalezy podkreŚliĆ, ze stosunkowo łatwiejszymi przypaorami
do oceny i poprawy są sytuacje, w których źródłem wysokich temperatur
są procesy technologiczne. warunki pracy, na które wpływają czynniki
atmosferyczne (upały), są mniej stabilne i przewidywalne co do wysokości
temperatur i czasu trwania. W pracy ,,biurowej", o stosunkowo maĘm wydatku
energetycznym i w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze powietrza

Powyzej 28 oC mierzonej w cieniu, pracodawca powinien zabezpieczyć
pracowników przed przegrzaniem zapewniając pracownikom wodę pitną lub napoje
(w iloŚci ok. 2 l. lub stały dostęp) umozliwiając chodzący przepływ powietrza
co najmniej za pomocą wentylatorów oraz umieszczając rolety w oknach,

W przypadkach narazenia na wysokie tempe'ratury związane z warunkami pracy
równiez poza zamkniętymi pomieszczeniami, stosuje się pomiar wskaźnika WBGT
i Środki profilaktyczne, wynikające z poziomu wskaźnika. W takich przypadkach
należy zwróciĆ tez uwagę na ochronę pracowników przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznych poprzez umozliwienie pracownikom zastosowania
lekkiej odzieży oraz ochrony głowy i oczu, Kodeks pracy umozliwia
też rozpatrzenie skrócenia czasu pracy w ciągu zmiany roboczej.
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