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Wymagania i zalecenia w zakresie parametrów
mikroklimatu oraz poczucia komfortu
i oceny obci¹¿enia cieplnego
osób niepe³nosprawnych w pracy
:YMd_MSOUYWPY\^_MSOZVXOQYZ\KMYaXSU¸aXK]^KXYaS]U_Z\KMcZ\dOUĥKNK]SýLOdZYļ\ONXSYXK
ich samopoczucie, a zatem równie¿ na zwiêkszenie poziomu koncentracji podczas wykonywania
MdcXXYļMSKaUYX]OUaOXMTSpXKdaSýU]dOXSOdK\¸aXYZYdSYW_LOdZSOMdOħ]^aKTKUSOPOU^caXYļMSZ\KMc8SO\dKNUYY]YLcXSOZOĥXY]Z\KaXOYNMd_aKTéUYWPY\^MSOZVXcaaK\_XUKMR
nieco innych ni¿ osoby pe³nosprawne.
W artykule zamieszczono ogólne informacje dotycz¹ce wymagañ i zaleceñ w zakresie parametrów mikroklimatu oraz odczuæ komfortu i oceny obci¹¿enia cieplnego w stosunku do osób
niepe³nosprawnych w pracy.
=ĥYaKUV_MdYaO$Y]YLcdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéUYWPY\^MSOZVXcWSU\YUVSWK^
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The requirements and recommendations for the microclimate parameters, the thermal comfort
and the thermal load of disabled employees
Thermal comfort in the workplace translates directly to their well-being, to increase concentration during
the work and to increase safety and efficiency. However, should be noted, that people with different
disabilities may feel thermal comfort in other range of microclimate parameters than non-disabled people.
This article contains general information on the requirements and recommendations for the microclimate
parameters thermal comfort and thermal load for workers with disabilities.
5OcaY\N]$ZOYZVOaS^RNS]KLSVS^SO]^RO\WKVMYWPY\^WSM\YMVSWK^O

Wstêp
Poczucie komfortu cieplnego pracowników na stanowisku pracy przek³ada siê
LOdZYļ\ONXSYXKSMR]KWYZYMd_MSOKdK^OW
równie¿ na zwiêkszenie poziomu koncentracji
ZYNMdK]acUYXcaKXSKMdcXXYļMSKaUYX]Okwencji – na zwiêkszenie zarówno poziomu
LOdZSOMdOħ]^aKTKUSOPOU^caXYļMSZ\KMcEG
Czynniki wp³ywaj¹ce na odczucie komfortu
cieplnego mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
indywidualne, w sk³ad których wchodz¹ m.in.
^OWZY WO^KLYVSdW_ Y\Kd ļ\YNYaS]UYaO
zwi¹zane z parametrami mikroklimatu (temZO\K^_\K ZYaSO^\dK aSVQY^XYļë adQVýNXK
Z\ýNUYļëZ\dOZĥca_ZYaSO^\dKY\KdXK^ýŜOXSO
Z\YWSOXSYaKXSKMSOZVXOQY-dcXXSUSļ\YNYaS]UYaO XK aSýU]dYļMS ]^KXYaS]U Z\KMc WYQé
byæ regulowane.
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W artykule zamieszczono ogólne informacje dotycz¹ce wymagañ i zaleceñ w zakresie
parametrów mikroklimatu oraz poczucia
komfortu i oceny obci¹¿enia cieplnego w stosunku do osób niepe³nosprawnych w pracy,
jako ¿e nierzadko odczuwaj¹ one komfort
cieplny w warunkach nieco innych ni¿ osoby
pe³nosprawne.

:YNdSKĥļ\YNYaS]UZ\KMcdOadQVýN_
na panuj¹ce warunki termiczne
Ļ\YNYaS]UY Z\KMc NdSOVS ]Sý dO adQVýN_
na parametry mikroklimatu, na trzy rodzaje:
umiarkowane, zimne oraz gor¹ce.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej [2], podzia³ na poszczeQ¸VXOļ\YNYaS]UKMSOZVXOXK]^ýZ_TOaOPOUMSO

YU\OļVOXSKaK\^YļMSa]UKŚXSUK:7@Z\dOaSNcaKXKļ\ONXSKYMOXKUYWPY\^_MSOZVXOQYKXQ.
:\ONSM^ON7OKX@Y^O).
Wed³ug wspomnianego rozporz¹dzenia,
aK\_XUSOW dKVSMdOXSK ļ\YNYaS]UK NY UVK]c
WSU\YUVSWK^_ QY\éMOQY TO]^ aK\^Yļë :7@
powy¿ej +2. Wówczas obci¹¿enie cieplne
YU\OļVKXO TO]^ dK ZYWYMé a]UKŚXSUKA,1>
a]UKŚXSU _ŜcaKXc NY YMOXc YLMSéŜOXSK
MSOZVXOQYMdĥYaSOUKaļ\YNYaS]U_QY\éMcW
ang. AO^,_VL1VYLO>OWZO\K^_\O), [3].
1\KXSMé YN U^¸\OT ļ\YNYaS]UY dKVSMdKWc
NY WSU\YUVSWK^_ dSWXOQY TO]^ aK\^Yļë :7@
poni¿ej -2. Dopuszczalne wych³odzenie ca³ego
Y\QKXSdW_YU\OļVKXOTO]^dKZYWYMéa]UKŚnika IREQ min acWKQKXK MSOZĥYMR\YXXYļë
YNdSOŜc p aK\^Yļë WSXSWKVXK% KXQRequired
Clothing Insulation min.), a wych³odzenie
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<c]DKVOŜXYļëaK\^YļMS:7@YNaK\^YļMSSdYVKMcTXYļMSMSOZVXOTE"G
0SQ.OZOXNOXMO^RO:7@SXNObYX^RO^RO\WKVSX]_VK^SYXE"G

WSOT]MYaOdKZYWYMéa]UKŚXSUK^wc (temperatura ch³odzenia powietrzem; ang. wind chill
temperature), [4].

Prawid³owa ocena obci¹¿enia
cieplnego oraz odczuwanie komfortu
cieplnego przez niepe³nosprawnego
pracownika
Poczucie komfortu cieplnego pracownika,
na które sk³ada siê wiele zmiennych, mo¿e
byæ w przypadku niektórych niepe³nosprawXYļMS dKL_\dYXO+Lc Z\KaSNĥYaY YMOXSë
poczucie komfortu oraz obci¹¿enie cieplne,
wystêpuj¹ce u pracownika niepe³nosprawnego
w jego miejscu pracy, nale¿y wyznaczyæ m.in.
aK\^Yļë ^OWZK WO^KLYVSdW_ U^¸\K ]dKMYwana jest na podstawie danych zawartych
w PN-EN ISO 8996 [5]. Niemniej jednak,
w przypadku osób niepe³nosprawnych rzeczyaS]^OaK\^YļMS^OWZKWO^KLYVSdW_XKNKXcW
]^KXYaS]U_Z\KMcWYQé]Sý\¸ŜXSëYNaK\^YļMS
dotycz¹cych osób pe³nosprawnych, zawartych
w wymienionej normie [6]. Na przyk³ad: osoba
z niedow³adem koñczyny górnej cechuje siê
ponadnormatywnym tempem metabolizmu,
QNcŜ acUYXKXSO Z\dOd XSé NKXOT MdcXXYļMS
wymaga u¿ycia wiêkszej si³y, ni¿ by³oby to niezbêdne u osoby bez oznak niepe³nosprawnoļMS D UYVOS _ Y]¸L UY\dc]^KTéMcMR d a¸dU¸a
inwalidzkich tempo metabolizmu jest obni¿one
ze wzglêdu na utrzymywanie pozycji siedz¹cej.
.YZ\KaSNĥYaOQYYU\OļVOXSKaK\^YļMS^OWZK
WO^KLYVSdW_XKVOŜcdK^OWZYNOTļëSXNcaSN_alnie i wykonaæ niezbêdne pomiary w odniesieniu do konkretnego stanowiska pracy.
W celu prawid³owej oceny poczucia komPY\^_Y\KdYLMSéŜOXSKMSOZVXOQYaļ\YNYaS]U_
Z\KMc XKVOŜc dXKë \¸aXSOŜ aK\^Yļë SdYVKMcTXYļMS MSOZVXOT ]^Y]YaKXOT Z\dOd Z\KMYaXSUK
YNdSOŜc ,KNKXSK SdYVKMcTXYļMS acUYXcaKXO
s¹ w specjalistycznych laboratoriach badawMdcMRKNYYLVSMdOħXKTMdýļMSOTacUY\dc]^_TO
]Sý aK\^YļMS dKaK\^O a :8/8 ## E!G
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<c]AcdXKMdYXKdKVOŜXYļëaK\^YļMS:7@YNaK\^YļMS^OWZO\K^_\cY^YMdOXSKZ\dc
za³o¿eniu: ta=tr), [8]
0SQ >RO MKVM_VK^ON NOZOXNOXMO ^RO :7@ SXNOb YX ^RO KWLSOX^ ^OWZO\K^_\O aS^R
assumption ta=trE"G

W przypadku osób poruszaj¹cych siê na wózku
inwalidzkim, nale¿y uwzglêdniæ równie¿ war^YļëSdYVKMcTXYļMSMSOZVXOT]SONdS]UKXZSdYVKMcTXYļëMSOZVXK]SONdS]UKa¸dUKSXaKVSNdUSOQY
wynosi 0,1 – 0,2 clo1 [6]).
A NKV]dOT MdýļMS ^OU]^_ Z\dON]^KaSYXY
Z\dcUĥKN]dKMYaKXSKaK\^YļMS:7@Z\dcdKĥYŜOXS_ŜONKXOaOTļMSYaOacXY]dé$aK\^Yļë
tempa metabolizmu – 1 met, temperatura otoczenia – 24 °C (przy za³o¿eniu: ta=trZ\ýNUYļë
Z\dOZĥca_ZYaSO^\dKpW]SaSVQY^XYļë
adQVýNXKpYNdWSOXSKTéMOT]SýaK\^YļMS
SdYVKMcTXYļMSMSOZVXOT\c]E"G
4KUaSNKëXK\c]SWacŜ]dKTO]^aK\^Yļë
SdYVKMcTXYļMS MSOZVXOT ^cW acŜ]dK aK\^Yļë
a]UKŚXSUK :7@ E"G DKdXKMdYXc TO]^ ^KW
\¸aXSOŜYL]dK\:7@$¼aU^¸\cW
nastêpuje odczuwanie komfortu cieplnego.
A^KUSMRaK\_XUKMRad\Y]^aK\^YļMSSdYVKMcTXYļMSYMVYYaK\^Yļë]SONdS]UKaYNXSO]SOXS_NYaK\^YļMS]U\KTXcMRMdcVSSdYVKMcTXYļMS
MSOZVXOT   MVY S aK\^YļMS :7@  WYŜO
powodowaæ odczuwanie przez pracownika
dyskomfortu cieplnego. W celu wyeliminowaXSK^OQYYNMd_MSKWYŜXKdWXSOT]dcëaK\^YļMS
SdYVKMcTXYļMS MSOZVXOT YNdSOŜc Lc dXKVOŚë ]Sý
w zakresie odczuwania komfortu cieplnego)
LéNŚ dWSOXSë XZ aK\^Yļë ^OWZO\K^_\c Y^Yczenia (rys. 2.), [8].
:\dc dKĥYŜOXS_ aK\^YļMS SdYVKMcTXYļMS
cieplnej (odzie¿y oraz siedziska) na poziomie
1,8 clo (oraz za³o¿eniu: tempo metabolizmu 1
WO^Z\ýNUYļëZ\dOZĥca_ZYaSO^\dKW]
aSVQY^XYļë adQVýNXK  KLc Z\KMYaXSU
móg³ odczuwaæ komfort cieplny, nale¿a³oby
obni¿yæ temperaturê otoczenia do poziomu
poni¿ej 23 °C [8].
W przypadku osób niepe³nosprawnych
(w aspekcie odczuwania komfortu cieplnego),
1
 MVY p TONXY]^UK SdYVKMcTXYļMS MSOZVXOT% YU\OļVK SdYVKMTý
ciepln¹ odzie¿y niezbêdn¹ do utrzymania równowagi
termicznej (komfortu cieplnego) pomiêdzy cz³owiekiem
(w pozycji siedz¹cej) a otoczeniem w temperaturze 21 °C;
1 clo = 0,155 m2 oC/W

najwiêkszym problemem jest zaburzenie funkcjonowania ich uk³adu termoregulacji. Uk³ad
ten jest odpowiedzialny za utrzymywanie
temperatury wewnêtrznej organizmu w granicach bezpiecznych dla jego prawid³owego
funkcjonowania (37 °C ± 0,3 °C), a tak¿e
za prawid³owe odczuwanie temperatury,
acNdSOVKXSOZY^_Y\KddNYVXYļMSKNKZ^KMTSY\QKXSdW_ NY aK\_XU¸a ļ\YNYaS]UK Z\KMc
Zdrowy organizm bez trudu dostosowuje
siê (aklimatyzuje) do zastanych warunków
mikroklimatu na stanowisku pracy. U osób
d XSOU^¸\cWS \YNdKTKWS XSOZOĥXY]Z\KaXYļMS
(np. wynikaj¹cymi z dysfunkcji narz¹du ruchu,
chorób wewnêtrznych czy neurologicznych),
mog¹ jednak wystêpowaæ zaburzenia w prawid³owym funkcjonowaniu uk³adu termoregulacji [6]. Wówczas organizm nie kompensuje
prawid³owo odchyleñ od temperatury, w której
odczuwany jest komfort cieplny i nastêpuje
nieprawid³owe odczuwanie temperatury –
co mo¿e doprowadziæ, w skrajnych przypadUKMRNYZYZK\dOħLéNŚYNW\YŜOħ8K^YWSK]^
zaburzenie wydzielania potu mo¿e spowodowaæ niedostateczne sch³adzanie organizmu,
gdy¿ to dziêki poceniu siê i odparowywaniu
potu obni¿ana jest temperatura skóry cz³owieka. Nieprawid³owe dzia³anie tej funkcji mo¿e
skutkowaæ przegrzaniem organizmu, które
jest niebezpieczne dla zdrowia – a w niektórych
sytuacjach równie¿ ¿ycia cz³owieka.
W przypadku osób niepe³nosprawnych
obowi¹zuj¹ ogólne wymagania w zakresie parametrów mikroklimatu, wynikaj¹ce
z odpowiednich rozporz¹dzeñ oraz norm.
Jednak w przypadku osób, u których wystêpuj¹ zaburzenia uk³adu termoregulacji, nale¿y
uwzglêdniæ specyficzne potrzeby w zakresie
indywidualnego dostosowania termicznych
aK\_XU¸a ļ\YNYaS]UK Z\KMc E#G DKVOMK ]Sý
umo¿liwienie na stanowisku pracy dostosoaKXSK XZ aK\^YļMS ^OWZO\K^_\c Y^YMdOXSK
do subiektywnych odczuæ pracownika [9].
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.YZ_]dMdKVXOaK\^YļMSA,1>oC
Osoba zaaklimatyzowana
Osoba niezaaklimatyzowana
aļ\YNYaS]U_QY\éMcW
aļ\YNYaS]U_QY\éMcW
33
32
30
29

Poziom
MSýŜUYļMSZ\KMc

AK\^Yļë^OWZK
metabolizmu
M, W/m2

Spoczynek
Praca lekka
Praca
umiarkowana

M d 65
65 < M < d130

Praca ciê¿ka

200 < M d 260

Ruch powietrza
– nieodczuwalny
25

Ruch powietrza
– odczuwalny
26

Ruch powietrza
– nieodczuwalny
22

Ruch powietrza
– odczuwalny
23

Praca bardzo
ciê¿ka

M > 260
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 aQ dKĥYŜOXSK :8/8 ! Ļ\YNYaS]UK QY\éMO pAcdXKMdKXSO YLMSéŜOXSK ^O\WSMdXOQY NdSKĥKTéMOQY XK MdĥYaSOUK
ZYNMdK]Z\KMcYZK\^OXKa]UKŚXSU_A,1>
>KLOVKAK\^YļMSNYZ_]dMdKVXOa]UKŚXSUK^wcadKVOŜXYļMSYNNYdaYVYXOQYMdK]_XK\KŜKXSKEG
>KLVO^wcVSWS^`KV_O]NOZOXNSXQYX^ROKVVYaONObZY]_\O^SWOEG
Temperatura
ch³odzenia
powietrzem tWC, °C
tWC > -24 °C

Dozwolony czas nara¿enia
Ekspozycja ci¹g³a
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>O\WSXiļ\YNYaS]UY_WSK\UYaKXOn_ŜcaKXcTO]^a^ONcUSONca]UKŚXSU:7@WSOļMS]Sý
w granicach od -2 do +2. Wed³ug rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej [10]
temperatura w pomieszczeniach, w których
wykonywana jest ciê¿ka praca fizyczna,
nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 14 °C. W przypadku
pomieszczeñ biurowych oraz wnêtrz, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna,
temperatura otoczenia nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 18 °C. Zgodnie z zapisami zawartymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy [10], temperatura w pomieszczeniach
pracy powinna byæ dostosowana do wykonywanych zadañ, tak by pracownik móg³
odczuwaæ komfort cieplny, przy czym nie mo¿e
Lcë XSŜ]dK YN ZYNKXcMR aK\^YļMS :YdSYW
aSVQY^XYļMS adQVýNXOT a ZYWSO]dMdOXSKMR
w których stale przebywaj¹ ludzie, powinien
zawieraæ siê w zakresie 40 – 60% [11]. Zbyt
ac]YUK aK\^Yļë aSVQY^XYļMS adQVýNXOT
(! ]Z\dcTK \YdaYTYaS LKU^O\SS S ZVOļXS
w pomieszczeniach, natomiast zbyt niska
(<40%) mo¿e doprowadziæ do wysuszenia
YMd_ļV_d¸aUSXY]KTKU\¸aXSOŜNYad\Y]^_
stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza.
Zgodnie z cytowanym rozporz¹dzeniem,
pracodawca ma równie¿ obowi¹zek zabezpieczyæ pomieszczenia pracy przed niekontrolowanym odp³ywem zarówno ciep³a, jak
i przed nap³ywem zimnego powietrza [10].
Gdy pomieszczenie pracy jest ogrzewane przez
systemy wentylacji nawiewnej, doprowadzane
powietrze musi byæ oczyszczone z py³ów
i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie powinna powodowaæ
przeci¹gów, wyziêbienia lub przegrzania
pomieszczeñ pracy [10].
W przypadku, gdy temperatura otoczenia
na stanowiskach pracy przekroczy 28 °C
(np. ze wzglêdu na procesy produkcyjne,
których skutkiem ubocznym jest wytwarzanie
N_ŜcMR SVYļMS MSOZĥK LéNŚ aK\_XUS K^WY]POryczne, czyli np. nas³onecznienie pomieszczenia), pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ
pracownikom napoje na swój koszt [12].
Wed³ug Parson osoba bez oznak niepe³no]Z\KaXYļMSWYŜOYNMd_aKëUYWPY\^MSOZVXc
QNc ZK\KWO^\ :7@ WSOļMS ]Sý a dKU\O]SO
od -0,5 do +0,5 [13]. W przypadku osób z nieU^¸\cWS\YNdKTKWSXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSdKU\O]
ten bêdzie jednak mniejszy, poniewa¿ inaczej
dzia³a ich uk³ad termoregulacji. Zaburzenia
w jego dzia³aniu mog¹ wynikaæ m.in. z dysfunkcji narz¹du ruchu, chorób uk³adowych
(choroby uk³adu kr¹¿enia, uk³adu oddechowego, pokarmowego, moczowo-p³ciowego,
nerwowego), a tak¿e z innych chorób, wymagaj¹cych przyjmowania leków wp³ywaj¹-

>KLOVK.YZ_]dMdKVXOaK\^YļMSa]UKŚXSUKA,1>aYNXSO]SOXS_NYaK\^YļMSSdYVKMcTXYļMSMSOZVXOTYNdSOŜc MVY2), [3]
>KLVOA,1>SXNObVSWS^`KV_O]aS^RK]]_WZ^SYX^RO^RO\WKVSX]_VK^SYXMVY^RSXQ MVY*EG

-34 °C t tWC > -59 °C
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Y\Kda]UKŚXSUYNMd_aKXSK
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cych m.in. na tempo metabolizmu cz³owieka
(np. leki antycholinergiczne, antyhistaminowe,
neuroleptyki, antydepresanty, beta-blokery,
diuretyki), [9].
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku osób
z zaburzeniami uk³adu termoregulacji wystêpuje nieprawid³owa kompensacja du¿ych
odchyleñ od temperatury odczuwania
komfortu cieplnego. Osoby te odczuwaj¹
komfort cieplny, ale w mniejszym zakresie

&:7@&E GXSŜY]YLcZOĥXY]Z\Kane [13]. Dlatego wa¿ne jest, aby ci, u których
wystêpuj¹ zaburzenia uk³adu termoregulacji,
pracowali w sta³ej temperaturze otoczenia,
LOdN_ŜcMRYNMRcVOħYNaK\^YļMSYNMd_aKnia komfortu cieplnego. Zaleca siê w takim
przypadku umo¿liwienie pracownikowi doUYXcaKXSK SXNcaSN_KVXOT \OQ_VKMTS aK\^YļMS
temperatury otoczenia, w celu dostosowania
jej do swoich potrzeb.

Ļ\YNYaS]UYQY\éMOSa]UKŚXSUA,1>

Ļ\YNYaS]UYdSWXOSa]UKŚXSU3</;

Ļ\YNYaS]UYQY\éMOdQYNXSOd\YdZY\déNdOniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej [2],
MRK\KU^O\cd_TO]SýaK\^YļMSéa]UKŚXSUK:7@
(9LMSéŜOXSOMSOZVXOYU\OļVKXOTO]^dKZYWYMéa]UKŚXSUKA,1>E-GU^¸\cTO]^P_XUMTé
^OWZO\K^_\c 9LVSMdOXSK ^OQY a]UKŚXSUK
powinny byæ prowadzone zgodnie z PN-EN
!EGK_dc]UKXOa^OX]ZY]¸LaK\^YļMS
XKVOŜc ZY\¸aXcaKë d aK\^YļMSKWS NYZ_]dczalnymi, które nie mog¹ byæ przekroczone
a MSéQ_ "QYNdSXXOQY NXSK Z\KMcAK\^YļMS
NYZ_]dMdKVXO^KLdKVOŜXO]éYNMSýŜUYļMS
wykonywanej pracy (tempa metabolizmu praMYaXSUKZ\ýNUYļMSZ\dOZĥca_ZYaSO^\dKY\Kd
ZYdSYW_KUVSWK^cdKMTSMdĥYaSOUKNYļ\YNYaSska gor¹cego [3]. W przypadku osób z niepe³XY]Z\KaXYļMSéaMOV_acUYXKXSKZ\KaSNĥYaOT
oceny obci¹¿enia cieplnego nale¿y znaæ rzeczyaS]^éaK\^Yļë^OWZKSMRWO^KLYVSdW_DKVOMK
siê wówczas wykonanie na stanowisku pracy
pomiarów tempa metabolizmu [9].
Dodatkowe zobowi¹zania pracodawcy
aYLOM Z\KMYaXSUK NY^cMdéMO ļ\YNYaS]UK
pracy, zawarte s¹ w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posi³ków
i napojów [12]. W przypadku pracy na otwartej
przestrzeni, gdy temperatura otoczenia wynosi
powy¿ej 25 °C, jak równie¿ w warunkach miU\YUVSWK^_QY\éMOQYZ\dcaK\^YļMSA,1>(
25 °C, pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ
(na swój koszt) napoje [12]. Dodatkowo,
zgodnie ze wspomnianym rozporz¹dzeniem,
a Z\dcZKNU_ YLVSMdYXOT aK\^YļMSA,1> (
25 °C, przy wykonywaniu przez pracownika
wysi³ku fizycznego powoduj¹cego w ci¹gu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny powy¿ej 1000 kcal (kobiety) lub 1500
UMKVWýŜMdcŚXSZ\KMYNKaMKWKYLYaSédOU
zapewniæ tak¿e posi³ki regeneracyjne [12].
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e pracodawca,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej [10] oraz Kodeksem pracy
[14], zobowi¹zany jest zapewniæ pracownikom
ļ\YNUS YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT MdcVS YNdSOŜ
ochronn¹ oraz buty robocze, dostosowane
do rodzaju wykonywanej pracy.
>\_NXYļMS a KNKZ^KMTS NY ļ\YNYaS]UK
gor¹cego, wystêpuj¹ce u osób z niepe³no]Z\KaXYļMSé]U_^U_TéMédKL_\dOXSKWS]c]^OW_
termoregulacji, mog¹ stanowiæ realne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia tych osób [9]. U osób
d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé acXSUKTéMé d MRY\¸L
uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, nerwowego
czy moczowo-p³ciowego, zaburzenia uk³adu
termoregulacji stanowi¹ jeden z wa¿niej]dcMROVOWOX^¸aNOMcN_TéMcMRYWYŜVSaYļMS
acUYXcaKXSK Z\KMc a ļ\YNYaS]U_ QY\éMcW
i podlegaj¹ ocenie podczas lekarskiego badania
profilaktycznego.

Ļ\YNYaS]UYdSWXOdQYNXSOd\YdZY\déNdOniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, charak^O\cd_TO]SýaK\^YļMSéa]UKŚXSUK:7@&EG
Wed³ug tego rozporz¹dzenia na danym
stanowisku pracy nale¿y wykonaæ badania
obci¹¿enia organizmu pracownika, wystêpuj¹MOQYaļ\YNYaS]U_dSWXcW_ŜcaKTéMa^cW
MOV_ Na¸MR a]UKŚXSU¸a$ 3</; W2 °C/W),
który pozwala na ogóln¹ ocenê dopuszczalnego
wych³odzenia organizmu oraz twc-YU\OļVKTéMOQYNYdaYVYXcMdK]XK\KŜOXSKXKļ\YNYaS]UY
zimne, zgodnie z zasadami zawartymi w EN ISO
!#EGA]UKŚXSU^wc opisuje dopuszczalne wyMRĥYNdOXSOWSOT]MYaOKaK\^YļMSNYZ_]dMdKVXO
czasu nara¿enia zawarto w tabeli 2.
AZ\dcZKNU_Y]¸LdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
do prawid³owej oceny obci¹¿enia cieplnego
Y\QKXSdW_aļ\YNYaS]U_dSWXcWXKVOŜcdXKë
\dOMdcaS]^é aK\^Yļë ^OWZK WO^KLYVSdW_
Zaleca siê zatem wykonanie pomiarów tego
parametru na danym stanowisku pracy [9].
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
[12], przy pracach na otwartej przestrzeni, w temperaturze poni¿ej 10 °C, pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ pracownikom bezp³atne napoje [12].
Natomiast w pomieszczeniach, w temperaturze
otoczenia poni¿ej 10 °C, na stanowiskach pracy,
na których wysi³ek fizyczny powoduje w ci¹gu
zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
ZYacŜOTUYLSO^cV_LUMKVWýŜMdcŚXS
pracodawca ma obowi¹zek zapewniæ posi³ki
regeneracyjne [12]. Takie samo zobowi¹zanie
pracodawcy wystêpuje wobec pracownika podczas wykonywania przez niego pracy na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym [12].
W przypadku osób niepe³nosprawnych
z zaburzonym systemem termoregulacji niea]UKdKXK TO]^ Z\KMK a ļ\YNYaS]U_ dSWXcW
dO adQVýN_ XK ^\_NXYļMS SMR Y\QKXSdW¸a
w przystosowaniu siê do panuj¹cych wtedy
poziomów temperatury. Nale¿y równie¿ dodaæ,
¿e zaburzenia uk³adu termoregulacji stanowi¹
TONOXdOVOWOX^¸aNOMcN_TéMcMRYdNYVXYļMS
NYacUYXcaKXSKZ\KMcaļ\YNYaS]U_dSWXcW
co oceniane jest podczas profilaktycznego
badania lekarskiego [9].

Podsumowanie
Ocena odczuæ komfortu cieplnego oraz obci¹ŜOħMSOZVXcMRac]^ýZ_TéMcMRaNKXcWļ\YNYaS]U_
pracy, wed³ug wymagañ zawartych w przytoczonych rozporz¹dzeniach [2, 10,12] wykonywana
jest zgodnie z zapisami w odpowiednich normach
NY^cMdéMcMRļ\YNYaS]UK_WSK\UYaKXOQYE"G
gor¹cego [3] oraz zimnego [4].
W przypadku osób z ró¿nymi rodzajami nieZOĥXY]Z\KaXYļMSa]UKŚXSUSYNMd_MSKUYWPY\^_
:7@ Y\Kd a]UKŚXSUS YLMSéŜOXSK MSOZVXOQY
(WBGT oraz IREQ) wyznaczane s¹ wg takiej saWOT\OQ_ĥcS^\_NXYļMSaKNKZ^KMTSNYļ\YNYaS]UK
gor¹cego, tych samych norm, jednak do ka¿de-

QYZ\dcZKNU_dKVOMK]SýZYNOTļMSOSXNcaSN_KVXO
8KVOŜc_adQVýNXSKë\dOMdcaS]^OaK\^YļMS^KUSMR
parametrów, jak np. tempo metabolizmu u osób
d\¸ŜXcWS\YNdKTKWSXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSSdYVKMcTXYļëMSOZVXéXSO^cVUY]^Y]YaKXOTYNdSOŜc
ale tak¿e np. siedziska [9]. Zaleca siê poza tym
uwzglêdnienie zró¿nicowania w subiektywnych
odczuciach cieplnych w przypadku osób z zaburzonym uk³adem termoregulacji [9].
Wa¿nym elementem jest równie¿ konsultacja medyczna, uwzglêdniaj¹ca zaburzenia
_UĥKN_^O\WY\OQ_VKMTSaK]ZOUMSOZ\KMcaļ\Ydowisku gor¹cym lub zimnym [9].
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9ZO\KMcTXOQY 5KZS^Kĥ 6_NdUS ! :\SY\c^O^
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