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Fakt, ¿e cz³owiek nale¿y do organizmów sta³ocieplnych nie oznacza, ¿e temperatura w miejscu 
przebywania nie wp³ywa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to wa¿ne zw³aszcza w 
miejscu pracy, gdy¿ nieodpowiednie warunki termiczne mog¹ wp³yn¹æ nie tylko na jej efektyw-
no æ, ale równie¿ na bezpieczeñstwo, a zw³aszcza na liczbê i nastêpstwa wypadków przy pracy. 
S³owa kluczowe: praca, temperatura, komfort termiczny, stres termiczny, wydajno æ, tok-
syczno æ 

Temperature as an important factor in the work environment - selected aspects 
The fact that humans belong to warm-blooded organisms does not mean that the temperature in the 
place of their stay has no impact on the functioning on human body. This is important in particular AT 
the working site, where inappropriate thermal conditions may impact not only the effectiveness of work 
but also its safety and, in particular, the number and consequences of accidents at work. 
Key words: work, temperature, thermal comfort, thermal stress, performance, toxicity
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Temperatura jako istotny sk³adnik
rodowiska pracy – wybrane aspekty

Fo
t. T

om
 W

an
g/

Bi
gs

to
ck

ph
ot

oo

Wstêp
W wiecie istot ¿ywych istniej¹ dwie mo-

delowe strategie gospodarki cieplnej w rodo-
wisku o zmiennych warunkach termicznych. 
Wiêkszo æ organizmów to tzw. poikilotermy 
(organizmy zmiennocieplne lub zimnokrwi-
ste), które radz¹ sobie z problemami braku 
wystarczaj¹cej ilo ci endogennego ciep³a 
g³ównie metodami behawioralnymi, toleruj¹ 
bez szkody dla zdrowia znaczne wahania 
temperatury wnêtrza cia³a, do æ ci le skore-
lowanej z warunkami termicznymi panuj¹cymi 
na zewn¹trz organizmu. Cz³owieka zalicza 
siê do grupy homeotermów (organizmów 
sta³ocieplnych lub ciep³okrwistych), co ozna-
cza, ¿e za pomoc¹ kosztownej energetycznie 
produkcji ciep³a endogennego utrzymuje on 
wzglêdnie sta³¹, bo wahaj¹c¹ siê w stosun-
kowo w¹skich granicach (± 1 °C) temperaturê 
wnêtrza cia³a.

Zachodz¹ce w historii naszego gatunku 
zmiany ewolucyjne, kulturowe i cywilizacyjne 

skutkuj¹ce stosowaniem odzie¿y doprowadzi³y 
do tego, ¿e ludzie, bardziej ni¿ inne gatunki 
sta³ocieplne, s¹ wra¿liwi na niewielkie nawet 
zmiany temperatury otoczenia [1]. Zjawisko 
to staje siê szczególnie istotne w obszarach 
¿ycia, w których zarówno rodowisko ter-
miczne, jak i sposób ubierania siê s¹ odgórnie 
narzucone, jak np. miejsca pracy. W niniejszym 
artykule zaprezentowano wybrane aktualne 
uwarunkowania prawne dotycz¹ce warunków 
termicznych w rodowisku pracy i przedsta-
wiono przegl¹d pi miennictwa przedmiotu 
dotycz¹cego wp³ywu zmiany temperatury 
na jej efektywno æ, zdrowie i bezpieczeñstwo 
pracy pracowników.

Temperatura w miejscu pracy 
a ustawodawstwo polskie

Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy 
jednoznacznie okre la zakresy temperatur 

minimalnych, które powinny byæ zapewnione 
w miejscach pracy (18 °C w pomieszczeniach 
biurowych i 14 °C w wiêkszo ci pozosta³ych), 
jednak na wielu stanowiskach pracy istniej¹ 
warunki uniemo¿liwiaj¹ce spe³nienie tych 
wymagañ, co czêsto jest zwi¹zane z uwarun-
kowaniami procesów technologicznych.

Z kolei, zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady 
Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych m³odocianym 
i warunków ich zatrudniania przy niektórych 
z tych prac: „pracownicy m³odociani, kobiety 
w ci¹¿y i matki karmi¹ce piersi¹, to grupy ob-
jête szczególn¹ ochron¹ prawn¹ przed dzia³a-
niem wysokich i niskich temperatur rodowiska 
w miejscu pracy. M³odocianym zabroniona 
jest praca w pomieszczeniach, w których górna 
temperatura przekracza 30 °C, a dolna 14 °C, 
przy wilgotno ci wzglêdnej powietrza (RH) 
nie przekraczaj¹cej 65%”. Inne rozporz¹dze-
nie Rady Ministrów, w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom, mówi za , ¿e: „ko-
biety w ci¹¿y, lub karmi¹ce piersi¹, nie mog¹ 
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pracowaæ w warunkach, w których warto æ 
wska nika PMV1 (ang. Predictive Mean Vote) 
jest wiêksza ni¿ 1,5. Ponadto zabroniona jest im 
praca w rodowisku, w którym wystêpuj¹ 
nag³e zmiany temperatury powietrza prze-
kraczaj¹ce 15 °C”.

W wietle obecnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów w miejscu pracy pozosta³ym pracow-
nikom nale¿y zapewniæ jedynie „temperaturê 
odpowiedni¹ do rodzaju wykonywanej pracy”. 
Podstaw¹ oceny ryzyka w mikroklimacie 
gor¹cym jest PN-EN 27243:2005 rodowiska 
gor¹ce. Wyznaczanie obci¹¿enia termicznego 
dzia³aj¹cego na cz³owieka podczas pracy, 
oparte na wska niku WBGT2 (ang. Wet Bulb 
Globe Temperature) [2]. Przestrzeganie tej 
normy ma na celu umo¿liwienie utrzymania 
temperatury wnêtrza cia³a wiêkszo ci pra-
cowników poni¿ej 38 °C. Za³o¿enia normy 
dotycz¹ pracowników, którzy wykonuj¹ 
swoje obowi¹zki w odzie¿y o izolacyjno ci 
termicznej równej 0,6 clo3. Akt prawny opiera 
siê na wynikach badañ wykonanych na repre-
zentatywnej populacji m³odych, sprawnych 
fizycznie mê¿czyzn.

Norma ta jednak¿e nie uwzglêdnia wp³y-
wu wieku i stanu zdrowia, jak równie¿ wielu 
innych czynników fizjologicznych, do których 
nale¿¹: intensywno æ utraty wody przez 
organizm czy funkcjonalno æ uk³adu kr¹¿enia 
krwi i innych uk³adów mog¹cych istotnie 
wp³ywaæ na komfort cieplny pracownika. 
Dodatkowo, za³o¿enia PN-EN 27243:2005 
nie uwzglêdniaj¹ krótkotrwa³ych, trwaj¹cych 
mniej ni¿ 20 min okresów obci¹¿enia gor¹cym 
rodowiskiem [3]. Do okre lania oceny jako ci 

pracy w mikroklimacie o znacznie podwy¿-
szonych parametrach termicznych i dzia³a-
j¹cych przez krótki czas, stosuje siê czêsto 
PN-N-08020:1994 i PN-EN ISO 7933:2005, 
nie uwzglêdniaj¹ one jednak¿e wielu sk³ado-
wych PN-EN 27243:2005.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra 

Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badañ 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia w rodowisku pracy, badania te przepro-
wadza siê na stanowisku pracy w okresie 30 
dni od zarejestrowania dzia³alno ci, a pomiary 
wykonuje siê z ró¿n¹ czêstotliwo ci¹ w zale¿-
no ci od w³a ciwo ci czynnika szkodliwego 
i wyników ostatnich pomiarów. W cytowanym 
rozporz¹dzeniu nie uwzglêdniono sezonowo-
ci i innych czynników wp³ywaj¹cych na inten-

sywno æ wykonywanych prac, co w pewnych 
sytuacjach mo¿e byæ przyczyn¹ zaistnienia 

1 PMV – przewidywana rednia ocena odczuwania kom-
fortu cieplnego; wska nik opisuj¹cy wra¿enia cieplne cz³o-
wieka oparty na 7-stopniowej skali ocen subiektywnych 
od gor¹ca (+3) do zimna (-3).
2 WBGT – wska nik s³u¿¹cy do oceny redniego wp³ywu 
oddzia³ywania gor¹cego rodowiska na cz³owieka w okre-
sie reprezentatywnym dla jego pracy. 
3 clo – wspó³czynnik izolacyjno ci termicznej odzie¿y 1 clo 
= 0.155 m2K/W.

odchylenia od faktycznych warunków panu-
j¹cych na stanowisku pracy.

Wp³yw temperatury w miejscu pracy 
na efektywno æ pracy 
i komfort termiczny pracowników

Temperatura powietrza w miejscu pracy 
mo¿e wp³ywaæ na jej efektywno æ. Jak wynika 
z badañ przeprowadzonych w Finlandii przez 
Seppänena i wsp. [4], wydajno æ pracowników 
biurowych (okre lana przez wykonywanie 
prostych obliczeñ, redagowanie tekstów, 
kalkulacje, d³ugo æ czasu obs³ugi klienta etc.), 
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia 
z 22 °C do 30 °C (zmiany rodowiska z umiar-
kowanego na gor¹ce), obni¿y³a siê o ok. 10%. 
Niemela i wsp. (Finlandia) [5] oraz Witterseh 
i wsp. (Dania) [6] równie¿ wykazali spadek 
efektywno ci w pracy umys³owej osób w ro-
dowisku powy¿ej 25 °C. Odmienne wyniki uzy-
skali Lan i wsp. [7], którzy wskazuj¹, ¿e osoby 
umieszczone w rodowisku o temperaturze 
32°C wykonywa³y powierzone im zadania 
istotnie szybciej ni¿ w 19 °C.

Nadmieniæ jednak nale¿y, ¿e ³¹cznie z ob-
serwowanym przez badaczy przyspieszeniem 
prac spada³a dok³adno æ ich wykonywania. 
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e to przyspieszenie 
tempa wykonywania zadañ jest zwi¹zane 
z intensywniejsz¹ prac¹ mózgu w wy¿szych 
temperaturach otoczenia, co sugeruj¹ Hocking 
i wsp. [8]. Istniej¹ równie¿ badania sugeruj¹ce, 
¿e wp³yw temperatury otoczenia na efektyw-
no æ pracy zale¿y tak¿e od rodzaju aktualnie 
wykonywanego zadania. Ich autorzy za³o¿yli, 
¿e za ró¿ne formy aktywno ci odpowiadaj¹ 
odmienne struktury mózgu, których efektyw-
no æ pracy mo¿e zmieniaæ siê w zale¿no ci 
od lokalnej temperatury tkanki mózgowej [7]. 
Nie tylko temperatura uk³adu nerwowego, 
ale równie¿ temperatura miê ni odgrywa 
istotn¹ rolê w utrzymaniu efektywno ci pracy. 
W tym przypadku wy¿sze temperatury panu-
j¹ce w miejscu pracy mog¹ dzia³aæ korzystnie 
na uzyskiwane wyniki, co przejawia siê zwiêk-
szon¹ sprawno ci¹ manualn¹ pracowników 
w cieplejszym rodowisku [9] i wzrostem si³y 
ich miê ni [10].

Wyon i Wargocki [11] twierdz¹, ¿e efektyw-
no æ pracowników wykonuj¹cych okre lone 
zadania wzrasta wraz ze stopniem aklimaty-
zacji do warunków rodowiska, w którym prze-
bywaj¹. Wed³ug badañ Chen i Chang [12] pra-
cownicy biurowi z Singapuru, miasta, w którym 
temperatura zewnêtrzna powietrza zmienia 
siê w ci¹gu roku od 23 do 34 °C, odczuwaj¹ 
komfort termiczny w pomieszczeniach o tem-
peraturze 27 °C, a nie jak mo¿na by³oby przy-
puszczaæ w miejscach ch³odniejszych. Jeszcze 
wy¿sze preferencje termiczne zadeklarowali 
pracownicy fabryk z tropikalnej Sri Lanki, dla 
których optymalna temperatura w miejscu 

pracy wynosi³a 30 °C w rodowisku bez wen-
tylacji i a¿ 34 °C w rodowisku z wymuszonym 
przep³ywem powietrza z prêdko ci¹ 0,6 m/s 
[13]. Warto ci te znacz¹co odbiegaj¹ od lepiej 
akceptowalnej temperatury rodowiska pracy 
w spo³eczeñstwach skandynawskich [9, 10, 
11]. Za to w badaniach przeprowadzonych 
przez Raczkowskiego i wsp. w ród studentów 
Wydzia³u In¿ynierii rodowiska Politechniki Lu-
belskiej w 2009 r. najwiêksza akceptowalno æ 
temperatury (komfort termiczny) waha³a siê 
w przedziale od 19,2 do 21,3 °C, a ju¿ przy tem-
peraturze 25 °C akceptowalno æ temperatury 
uleg³a znacznemu zmniejszeniu [14].

Wp³yw zmian temperatury 
na stanowisku pracy 
a zagro¿enia zdrowotne dla pracowników

Temperatura panuj¹ca w miejscu pracy 
mo¿e wp³ywaæ na stan zdrowia, a nawet 
na ¿ycie ludzi. Gosling i wsp. [15] wykazali, 
¿e naturalna wysoka temperatura powietrza 
wystêpuj¹ca w sezonie letnim w latach 2000-
2007 by³a istotn¹ przyczyn¹ wielu zgonów, 
zw³aszcza po ród osób chorych, starszych 
i dzieci (np. w lipcu i sierpniu 2003 r. we W³o-
szech przyczyni³a siê do mierci 20089 osób). 
Tak drastyczne skutki dzia³ania temperatury 
otoczenia w zakresie tolerancji fizjologicznej 
cz³owieka s¹ jednak rzadko ci¹, aczkolwiek 
faktem jest, ¿e ju¿ zmiany w zakresie kilku 
stopni w miejscu pracy mog¹ modyfikowaæ 
si³ê toksycznego dzia³ania wielu ksenobioty-
ków4 [16,17].

Teoria Jacobusa van’t Hoffa i Swante 
Augusta Arrheniusa wykazuje, ¿e wzrost tem-
peratury cia³a o 10 °C 2-3-krotnie przyspiesza 
tempo przemian fizjologicznych w organi-
zmach ¿ywych [1]. Zgodnie z tym za³o¿eniem 
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia 
mo¿na spodziewaæ siê szybszego rozmna¿ania 
drobnoustrojów, w tym równie¿ organizmów 
chorobotwórczych, a w efekcie wzrostu 

4 Substancja chemiczna, która nie jest naturalnym sk³ad-
nikiem organizmu.

Wysoka temperatura obni¿a skuteczno æ pracy w biurze 
High temperature reduces the work efficiency in the office
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ilo ci przypadków zatruæ mikrobiologicznych 
w cieplejszych miesi¹cach roku. Potwierdzaj¹ 
to wieloletnie badania wystêpowania chorób 
zaka nych i zatruæ w Polsce prowadzone przez 
Zak³ad Epidemiologii Pañstwowego Zak³adu 
Higieny5, 6, 7. Wykazano tak¿e, ¿e na dzia³anie 
patogenów, nawet w potencjalnie wie¿ej 
¿ywno ci, w znacznym stopniu nara¿eni 
s¹ pracownicy firm j¹ produkuj¹cych i dystry-
buuj¹cych. To b³êdy w produkcji i przechowy-
waniu jedzenia jeszcze przed dostarczeniem 
go do konsumenta s¹ bowiem g³ówn¹ przy-
czyn¹ jego dekompozycji [18].

Ju¿ kilkustopniowy wzrost temperatury 
w miejscu pracy jest niebezpieczny dla osób 
o sk³onno ciach do alergii, nara¿onych podczas 
wykonywania swoich obowi¹zków na kontakt 
z alergizuj¹cymi czynnikami biologicznymi. 
Roztocza, grzyby, czy owady powszechnie 
spotykane w bibliotekach, archiwach i maga-
zynach wraz z podwy¿szaniem temperatury 
otoczenia przyspieszaj¹ swój wzrost, rozwój 
i procesy generatywne. Skutkuje to zwiêkszon¹ 
koncentracj¹ w powietrzu potencjalnych aler-
genów – odchodów, fragmentów oskórków 
chitynowych i zarodników [19]. Prowadzi 
to równie¿ do nasilenia strat materialnych 
powodowanych przez szkodliwe organizmy 
[20]. Jednocze nie podwy¿szona tempera-
tura przyspieszaj¹ca rozwój szkodliwych dla 
cz³owieka bezkrêgowców i mikroorganizmów, 
w przypadku wirusów dzia³a niejednokrotnie 
ochronnie dla cz³owieka. Badania na rotawiru-
sach wykaza³y, ¿e wraz ze wzrostem tempera-
tury inkubacji szybciej ulega³y one inaktywacji, 
przy czym zjawisko to zachodzi³o niezale¿nie 
od wilgotno ci otoczenia [21].

Osoby przyjmuj¹ce leki przechowywane 
w nieodpowiedniej temperaturze, jak np. czêsto 
spotykane w zak³adowych i samochodowych 

5 http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2011/
Ch_2011.pdf
6 http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2010/
Ch_2010.pdf
7 http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2009/
Ch_2009.pdf

apteczkach leki przeciwbólowe i przeciwza-
palne, nara¿one s¹ na zatrucie ich metaboli-
tami. Badania nad szybko ci¹ dekompozycji 
farmaceutyków wskazuj¹, ¿e rozk³adaj¹ siê one 
szybciej w wy¿szych temperaturach, a tempe-
ratura panuj¹ca podczas przemiany mo¿e de-
terminowaæ budowê i aktywno æ fizjologiczn¹ 
powsta³ych podczas rozk³adu metabolitów [22]. 
Dlatego te¿ tak bardzo istotne jest zwracanie 
uwagi na prawid³owy sposób przechowywania 
leków, nawet tych wzglêdnie bezpiecznych. 
W ¿adnym wypadku nie powinno siê ich nosiæ 
przy sobie (szczególnie w miejscach, gdzie 
procesy technologiczne nie pozwalaj¹ na utrzy-
manie optymalnej temperatury, jak np. w hucie) 
czy zostawiaæ w miejscach nas³onecznionych 
(np. eksponowanym na bezpo rednie dzia³anie 
promieniowania s³onecznego w samochodzie). 
Przy rozmieszczeniu apteczek w miejscach pracy 
powinno siê wiêc uwzglêdniaæ nie tylko ich do-
stêpno æ, ale równie¿ ekspozycjê na wahania 
temperatury w miejscu ich zlokalizowania.

Z punktu widzenia biofizyki istniej¹ cztery 
podstawowe sposoby wymiany ciep³a organi-
zmu cz³owieka z otoczeniem – przewodzenie, 
promieniowanie, konwekcja i parowanie potu 
[23]. Wszystkie te procesy zale¿ne s¹ od tem-
peratury miejsca pracy, przy czym tylko pa-
rowanie pozwala oddawaæ ciep³o z o rodka 
ch³odniejszego do cieplejszego8, czêsto w ilo ci 
nawet 500 W/m2 [24]. Wytwarzanie potu 
i jego parowanie u cz³owieka wywo³ywane 
jest zarówno czynnikami zewnêtrznymi (m.in. 
wy¿sza od optymalnej temperatura otoczenia 
w miejscu pracy), jak i wewnêtrznymi (m.in. 
du¿y wysi³ek fizyczny generuj¹cy znaczne ilo ci 
energii cieplnej). Z poceniem siê i parowaniem 
wi¹¿e siê sporo zagro¿eñ zwi¹zanych z zatru-
ciami drog¹ kontaktow¹. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku osób nara¿onych na dzia-
³anie ciek³ych i sta³ych substancji toksycznych.

Zmiana warunków termicznych w miejscu 
pracy prowadzi czêsto (aczkolwiek w zale¿-
no ci od charakteru wykonywanej pracy) 
nie tylko do tego, ¿e pracownicy pozbywaj¹ siê 
czê ci odzie¿y roboczej [obserwacje w³asne], 
ale równie¿ zwiêksza siê u nich wilgotno æ 
skóry, a krew obwodowa kr¹¿y szybciej [25]. 
Mo¿e to przyczyniaæ siê do zwiêkszenia skór-
nego przenikania substancji toksycznej przez 
skórê. Kontakt wilgotnej skóry z substancj¹ 
toksyczn¹ rozpuszczaln¹ w wodzie mo¿e wy-
wo³aæ znacznie gro niejsze skutki zdrowotne 
ni¿ wyst¹pi³yby, gdyby skóra by³a sucha – 
substancja toksyczna nie tylko lepiej przylgnie 
do cia³a, rozpu ci siê w wodzie zawartej 
w pocie, ale znacznie skuteczniej wch³onie 
siê do organizmu i zostanie po nim rozpro-
wadzona [26]. Badania wskazuj¹, ¿e wraz 
8 Rozpraszanie ciep³a na drodze parowania potu polega na 
pobieraniu ciep³a przez wodê paruj¹c¹ z powierzchni cia³a, 
przy czym zjawisko to zachodzi tym wydajniej, im mniejsza 
jest wilgotno æ powietrza. Na skutek parowania potu 
temperatura cia³a mo¿e byæ utrzymywana na poziomie 
ni¿szym od temperatury otoczenia [33, 34].

ze wzrostem temperatury powietrza wzrasta 
ilo æ przyswajanego przez skórê parationu 
(insektycyd z grupy zwi¹zków fosfoorga-
nicznych) [27]. Wed³ug Funckersa i wsp. [28] 
wzrost temperatury otoczenia z 14 °C do 21 °C 
powoduje zwiêkszenie przyswajania tego 
preparatu o 25%.

Ciekaw¹ zale¿no æ zaobserwowali Wester 
i wsp. [29]. Wykazali, ¿e tlenek etylenu bez 
stosowania lateksowych rêkawic ochronnych 
przenika³ przez skórê r¹k w dawce 1,3%, na-
tomiast w przypadku ich zastosowania przez 
spocon¹ skórê r¹k do ustroju przedostawa³o 
siê rednio 46% dawki, która znalaz³a siê w rê-
kawicy. Pot to przede wszystkim woda, a tak¿e 
wiele mikroelementów, kationów, anionów 
oraz innych sk³adników niezbêdnych do ¿ycia. 
Z intensywnym parowaniem potu z powierzch-
ni cia³a zwi¹zane jest przyspieszenie utraty 
pierwiastków niezbêdnych dla prawid³owego 
funkcjonowania organizmów. Prowadzono 
badania wskazuj¹ce, ¿e trwaj¹ca 30 minut, 
powtarzana dwukrotnie w ci¹gu doby przez 7 
dni, ekspozycja na warunki panuj¹ce w saunie, 
spowodowa³a obni¿enie o 10% w surowicy 
krwi zawarto ci miedzi i o blisko 29% cynku 
[30]. W przypadku utraty ok. 700 – 800 ml 
wody (ok. 1% masy cia³a) nastêpuje utrata 
70-80 ml osocza, co stanowi oko³o 2% jego 
objêto ci we krwi [26].

W warunkach zmieniaj¹cej siê temperatury 
powietrza wzrasta zapotrzebowanie na tlen, 
a w zwi¹zku z tym równie¿ nasila siê inten-
sywno æ i g³êboko æ oddechów. Fizjologicznie 
mechanizm ten ma na celu zwiêkszenie wydaj-
no ci ch³odzenia mózgu, który jest najbardziej 
wra¿liwy na zmiany temperatury [31]. Zjawisko 
to mo¿e stanowiæ zagro¿enie w przypadku, 
gdy w rodowisku pracy cz³owieka (laboratoria 
analityczne, ch³odnie, pralnie chemiczne, m³y-
ny, fermy drobiu etc.) znajduj¹ siê substancje 
w fazie gazowej, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ 
toksyczno ci¹ przy nara¿eniu inhalacyjnym 
(opary rozpuszczalników organicznych, 
amoniak, chlor etc.). Bêd¹ce skutkiem zwiêk-

Odpowiednia temperatura pozwala na przestrzeganie 
przepisów BHP w miejscu pracy 
Proper temperature in the workplace allows for complian-
ce with the health and safety rules 

Wysoka temperatura nasila oddechow¹ i kontaktow¹ 
penetracjê substancji toksycznych
High temperature increases respiratory and contact 
penetration of toxic substances
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szenia intensywno ci i g³êboko ci oddechów 
przyspieszenie przep³ywu strumienia gazów 
przez górne drogi oddechowe utrudnia 
te¿ wychwyt zanieczyszczeñ sta³ych przez 
orzêsiony nab³onek oddechowy (np. w pracy 
w kopalni, magazynach zbó¿). Stanowi to du¿e 
niebezpieczeñstwo w przypadku frakcji respi-
rabilnej9 substancji dra¿ni¹cych mechanicznie, 
takich jak np.azbest, w³ókno szklane, wolna 
krzemionka krystaliczna, fragmenty oskórków 
i naskórków zwierz¹t, czy w³ókno ro linne, 
zdolnych do indukcji nowotworów dróg od-
dechowych, ale tak¿e bêd¹cych alergenami 
wziewnymi [32].

Zarówno niekomfortowa temperatura po-
wietrza w miejscu pracy, jak i czynniki mog¹ce 
zaburzaæ jej odczuwanie, czy te¿ przebieg pro-
cesów ciep³otwórczych w organizmie, mog¹ 
wtórnie przyczyniaæ siê do zaburzeñ w funk-
cjonowaniu ludzkiego organizmu, poniewa¿ 
zmiany temperatury otoczenia s¹ drugim, 
po zmianach o wietlenia, elementem deter-
minuj¹cym rytm dobowy [1]. Gilbert i wsp. 
[33] podaj¹, ¿e nawet niewielkie (na poziomie 
2-5 °C) modyfikacje temperatury otoczenia 
znacz¹co zmieniaj¹ amplitudê biologicznych 
rytmów dobowych, z zaburzeniami których 
wi¹¿e siê wiele schorzeñ i chorób [34]. Wydaje 
siê wiêc, ¿e zachowanie wzglêdnie sta³ych, 
cyklicznych, i prawid³owo przebiegaj¹cych 
w rytmie dobowym zmian temperatury po-
wietrza w miejscach, gdzie jest to mo¿liwe 
ze wzglêdów technologicznych mo¿e mieæ 
pozytywny wp³yw na utrzymanie przez 
pracowników optymalnej sprawno ci psycho-
fizycznej w trakcie wykonywania obowi¹zków 
wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

Podsumowanie
Temperatura w miejscu pracy jest jedn¹ 

z podstawowych wielko ci fizycznych de-
cyduj¹cych o zdrowiu, komforcie pracy, jak 
i efektywno ci jej wykonywania. Niestety, 
ze wzglêdu na procesy technologiczne wystê-
puj¹ce w wielu miejscach pracy, nie na ka¿dym 
stanowisku jest mo¿liwa regulacja temperatury 
w sposób najkorzystniejszy dla pracownika. 
W wiêkszo ci sytuacji, np. prac fizycznych, 
to pracowników przygotowuje siê do warun-
ków rodowiska termicznego w taki sposób, 
aby w jak najwiêkszym stopniu zmniejszyæ 
negatywne oddzia³ywanie warunków otocze-
nia. Jak wynika z przytoczonych przyk³adów, 
temperatura w miejscu pracy mo¿e modyfi-
kowaæ szereg reakcji, zachowañ etc., których 
czêsto pracownik nawet nie jest wiadomy 
(poza odczuwaniem komfortu termicznego). 
Jest to szczególnie wa¿ne na stanowiskach 
pracy, na których wystêpuj¹ czynniki chemicz-
ne fizyczne i biologiczne mog¹ce wchodziæ 

9 Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca do dróg 
oddechowych, która stwarza zagro¿enie  dla zdrowia po 
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

w interakcje z ludzkim organizmem. Praco-
dawca, je¿eli jest to tylko mo¿liwe, powinien 
zadbaæ o to, by zapewniæ optymalne warunki 
termiczne w miejscu pracy nie tylko po to, aby 
przestrzegaæ zasad bhp, ale tak¿e ze wzglê-
dów na korzy ci p³yn¹ce z ich poszanowania, 
do których nale¿¹ m.in. podniesienie wydajno-
ci pracy, zdolno ci logicznego rozumowania, 

szybkiego my lenia oraz bezb³êdnego wyko-
nywania powierzonych zadañ
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Wysoka temperatura nasila agresjê miêdzyludzk¹ 
High temperature enhances interpersonal aggression


