Pytanie: Jaka powinna by wysoko pomieszczenia na np. jadalnie szatnie i wc.
Mam pomieszczenie, które ma 2,30m i chcia bym je wykorzysta do tych celów.
zatrudnia max 2 pracowników czyli musze zapewni im warunki socjalne.
Moja firma b dzie zajmowa si us ugami. Z góry dzi kuj i pozdrawiam!

W odpowiedzi na zadane pytanie informuj , e:
Podstawowy przepis reguluj cy powy sze zagadnienie to:
ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)
poni ej zamie ci em za cznik nr 3 tego rozporz dzenia, w którym Pan znajdzie
wszelkie informacje dotycz ce zadanego pytania. Generalnie odpowied mie ci si
§ 1. 4 ale zalecam do przeanalizowania ca ego za cznika.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZE
(za cznik nr 3)

I URZ DZE

HIGIENICZNOSANITARNYCH

Rozdzia 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny znajdowa si w budynku, w
którym odbywa si praca, albo w budynku po czonym z nim obudowanym przej ciem,
które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszcze pracy powinno by
równie ogrzewane. Wymóg ten nie dotyczy pomieszcze higienicznosanitarnych, o
których mowa w § 27 ust. 4 i § 44.
2. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny by
usytuowane w sposób
uniemo liwiaj cy pracownikom korzystaj cym z nich przechodzenie przez
pomieszczenia, w których stosowane s substancje truj ce lub materia y zaka ne albo
wykonywane s prace szczególnie brudz ce, je eli nie pracuj oni w kontakcie z tymi
czynnikami.
3. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny by
ogrzewane, o wietlane
wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

i

4. Wysoko
pomieszcze higienicznosanitarnych nie powinna by w wietle
mniejsza ni 2,5 m. Dopuszcza si zmniejszenie wysoko ci pomieszcze
higienicznosanitarnych do 2,2 m w wietle — w przypadku usytuowania ich w
suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

§ 2. 1. Pracodawca jest obowi zany utrzymywa pomieszczenia higienicznosanitarne
oraz znajduj ce si w nich urz dzenia w stanie zapewniaj cym bezpieczne i higieniczne
korzystanie z nich przez pracowników.
2. Pod oga oraz ciany pomieszcze higienicznosanitarnych powinny by tak
wykonane, aby mo liwe by o atwe utrzymanie czysto ci w tych pomieszczeniach.
ciany pomieszcze do wysoko ci co najmniej 2 m powinny by pokryte
materia ami g adkimi, nienasi kliwymi i odpornymi na dzia anie wilgoci.
3. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na pod ogach wykonanych z materia ów
o du ym przewodnictwie ciep a nale y u
w miejscach mycia si podk adki izoluj ce
(podesty).
§ 3. 1. Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ust py powinny by urz dzone
oddzielnie dla kobiet i m czyzn. Nie dotyczy to zak adu pracy, w którym jest
zatrudnionych do dziesi ciu pracowników na jednej zmianie — pod warunkiem
zapewnienia mo liwo ci osobnego korzystania przez kobiety i m czyzn z tych
pomieszcze .
2. Pracodawca zatrudniaj cy do dwudziestu pracowników powinien zapewni im co
najmniej ust py i umywalki, a tak e warunki do higienicznego przechowywania odzie y
asnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spo ywania posi ków.
Je eli w zak adzie pracy takiego pracodawcy nie wyst puj czynniki szkodliwe dla
zdrowia i prace brudz ce lub nie wyst puj szczególne wymagania sanitarne, miejsca do
spo ywania posi ków, przechowywania odzie y oraz umywalki mog znajdowa si w
jednym pomieszczeniu.
§ 4. 1. Odzie
powinna by przechowywana
pomieszczeniach, o których mowa w § 3 ust. 2.

w szatniach

lub odpowiednio w

2. Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mog przechowywa
odzie w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.

swoj

§ 5. Pracodawca zatrudniaj cy pracowników niepe nosprawnych powinien zapewni
dostosowanie urz dze higienicznosanitarnych oraz doj
do nich — do potrzeb i
mo liwo ci tych pracowników wynikaj cych ze zmniejszonej sprawno ci, zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi.
Rozdzia 2
Szatnie
Przepisy ogólne
§ 6. Szatnie powinny by urz dzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach.
§ 7. 1. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny by suche i, w miar mo liwo ci, o wietlone
wiat em dziennym.
2. Szatnie mog by urz dzone w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania
odpowiedniej izolacji cian zewn trznych i pod óg zabezpieczaj cej pomieszczenia przed wilgoci i
nadmiernymi stratami ciep a oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszcze .

3. W szatniach nale y zapewni przynajmniej czterokrotn wymian powietrza na godzin , a w szatniach
wyposa onych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie wi cej ni 10 pracowników wymiana powietrza
nie mo e by mniejsza ni dwukrotna na godzin .
4. Szatnie, o których mowa w ust. 2, przeznaczone dla ponad 25 pracowników powinny by wyposa one
w wentylacj mechaniczn .
§ 8. 1. W szatni powinny by zapewnione miejsca siedz ce dla co najmniej 50% zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie.
2. Szeroko przej mi dzy dwoma rz dami szaf oraz g ównych przej komunikacyjnych powinna by
nie mniejsza ni 1,5 m. Szeroko przej mi dzy rz dami szaf a cian powinna by nie mniejsza ni 1,1
m.
3. Szafy na odzie powinny spe nia wymagania Polskiej Normy.
§ 9. 1. Szatnie powinny by dostosowane do rodzaju prac, stopnia nara enia pracownika na zabrudzenie
cia a i zanieczyszczenia jego odzie y substancjami szkodliwymi, truj cymi lub materia ami zaka nymi.
2. Szatnie dzieli si na:
1) szatnie odzie y w asnej pracowników — przeznaczone do przechowywania odzie y nale cej do
pracowników (domowej), je eli ze wzgl dów higienicznych odzie ta nie powinna si styka z odzie
robocz i rodkami ochrony indywidualnej,
2) szatnie odzie y roboczej i ochronnej — przeznaczone do przechowywania odzie y i obuwia roboczego
oraz rodków ochrony indywidualnej,
3) szatnie podstawowe — przeznaczone do przechowywania odzie y w asnej pracowników oraz odzie y
roboczej i rodków ochrony indywidualnej,
4) szatnie przepustowe — sk adaj ce si z cz ci przeznaczonej na odzie w asn pracowników, cz ci
przeznaczonej na odzie robocz i rodki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespo u sanitarnego
z natryskami, cz cego obie te cz ci.
§ 10. 1. W zespole szatni przeznaczonym dla pracowników zatrudnionych przy pracach powoduj cych
znaczne zabrudzenie odzie y (stwarzaj ce mo liwo
zanieczyszczenia wn trza szafy) lub jej
zamoczenie, oraz dla pracowników, których odzie robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi
spe nia
szczególne wymagania higienicznosanitarne, powinny znajdowa
si
pomieszczenia
wyposa one w urz dzenia do odka ania, odpylania i suszenia odzie y oraz czyszczenia obuwia —
odpowiednio do potrzeb. W przypadku zainstalowania jednocze nie kilku urz dze , ka de z nich powinno
by umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu.
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2. Na ka dego pracownika korzystaj cego z suszarni powinno przypada co najmniej 0,2 m powierzchni
pod ogi.
3. Wydajno i ilo urz dze , o których mowa w ust. 1, powinny zapewnia oczyszczenie i wysuszenie
odzie y i obuwia w czasie trwania jednej zmiany.
Szatnie odzie y w asnej pracowników
§ 11. 1. Szatnia odzie y w asnej pracowników powinna by wyposa ona w szafy przeznaczone do
indywidualnego u ytku ka dego pracownika.
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2. W pomieszczeniu szatni, o której mowa w ust. 1, powinno przypada co najmniej 0,3 m wolnej
powierzchni pod ogi na ka dego pracownika korzystaj cego z tej szatni.
§ 12. 1. Szatnia odzie y w asnej pracowników mo e by urz dzona w formie szatni wieszakowej, je eli
nie ma do tego przeciwwskaza ze wzgl du na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania, rodzaje
wyst puj cych zanieczyszcze itp. oraz je eli jest zapewniona szybka obs uga. Szatnia taka powinna
odpowiada nast puj cym wymaganiom:
1) powinna by urz dzona osobna szatnia dla m czyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnienia
mniej ni pi ciu pracowników na jednej zmianie szatnie mog by wspólne dla m czyzn i kobiet, z tym e
powinny by urz dzone kabiny do przebierania si ,
2) przyjmowanie odzie y do szatni i wydawanie odzie y powinno by wykonywane przez specjalnie do
tego wyznaczony personel,
3) powinna by wyposa ona w stojaki wieszakowe na odzie w asn pracowników; odzie ta powinna by
przechowywana, na indywidualnych wieszakach,
4) stojaki wieszakowe powinny by jednopoziomowe i mie w dolnej cz ci siatkowe pó ki na obuwie, w
górnej za — pó ki na nakrycia g owy, teczki itp.,
5) szeroko przej cia dla obs ugi szatni powinna wynosi co najmniej 1,1 m mi dzy rz dami wieszaków
na dwóch s siednich stojakach, za co najmniej 0,95 m mi dzy cian a zewn trznym rz dem
wieszaków,

6) powinna w niej znajdowa si przebieralnia wyposa ona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzie ;
liczba miejsc do siedzenia powinna wynosi co najmniej 30% liczby zatrudnionych na najliczniejszej
zmianie.
2. Szatnie wieszakowe przeznaczone dla pracowników nie maj cych obowi zku stosowania odzie y
roboczej i ochronnej mog nie spe nia wymaga okre lonych w ust. 1 pkt 1 i 6.
Szatnie odzie y roboczej i ochronnej
§ 13. 1. Szatnia odzie y roboczej i ochronnej powinna by urz dzona — niezale nie od szatni odzie y
asnej pracowników — dla pracowników zatrudnionych przy pracach powoduj cych znaczne
zabrudzenie odzie y (stwarzaj ce mo liwo zanieczyszczenia wn trz szafy do przechowywania odzie y)
lub jej zamoczenie oraz dla pracowników, których odzie robocza, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy,
musi spe nia szczególne wymagania higienicznosanitarne.
2. Szatnia, o której mowa w ust. 1, powinna by wyposa ona w szafy przeznaczone do indywidualnego
ytku ka dego pracownika.
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3. W pomieszczeniu szatni, o której mowa w ust. 1, powinno przypada co najmniej 0,3 m wolnej
powierzchni pod ogi na ka dego pracownika korzystaj cego z tej szatni.
4. Szatnia odzie y roboczej i ochronnej powinna mie bezpo rednie po czenie z umywalni , z natryskami
i szatni odzie y w asnej pracowników.
Szatnie podstawowe
§ 14. 1. Szatnia podstawowa mo e by urz dzona zamiast osobnych szatni odzie y w asnej
pracowników oraz szatni odzie y roboczej i ochronnej dla zatrudnionych przy pracach, podczas których
zabrudzenie odzie y roboczej i rodków ochrony indywidualnej wyst puje w tak ma ym stopniu, e nie
stwarza ryzyka zanieczyszczenia odzie y w asnej pracowników. Szatnia ta powinna mie bezpo rednie
po czenie z umywalni .
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2. W szatni, o której mowa w ust. 1, powinno przypada co najmniej 0,5 m wolnej powierzchni pod ogi na
ka dego pracownika korzystaj cego z tej szatni.
3. Szatnia, o której mowa w ust. 1, powinna by wyposa ona w dwie szafy pojedyncze lub jedn szaf
podwójn dla ka dego pracownika korzystaj cego z tej szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna cz
szafy podwójnej powinna by przeznaczona na odzie robocz i rodki ochrony indywidualnej, za druga
— na odzie w asn pracowników.
§ 15. Do szatni podstawowej mo na stosowa odpowiednie przepisy § 12, z tym e stojaki wieszakowe
powinny by osobne na odzie w asn pracowników i osobne na odzie robocz i ochronn .
Szatnie przepustowe
§ 16. 1. Szatnia przepustowa powinna by urz dzona dla pracowników zatrudnionych przy pracach
zwi zanych ze stosowaniem lub wydzielaniem si substancji truj cych, zaka nych, promieniotwórczych,
dra ni cych lub uczulaj cych oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a tak e przy pracach
pyl cych, w wilgotnym i gor cym mikroklimacie lub powoduj cych intensywne brudzenie.
2. Szatnia przepustowa powinna spe nia nast puj ce wymagania:
1) cz
szatni przeznaczona na odzie robocz i rodki ochrony indywidualnej powinna odpowiada
wymaganiom okre lonym w § 13 ust. 2 i 3,
2) cz
szatni przeznaczona na odzie w asn pracowników powinna odpowiada wymaganiom
okre lonym w § 11 lub § 12,
3) ruch u ytkowników szatni przepustowej pomi dzy obu jej cz ciami powinien odbywa si wy cznie
przez zespó sanitarny z natryskami.
3. Dla pracowników maj cych kontakt z substancjami truj cymi lub zaka nymi powinna by przeznaczona
odr bna szatnia przepustowa, spe niaj ca wymagania okre lone w ust. 2.
Rozdzia 3
Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
§ 17. W sk ad zespo u szatni powinny wchodzi umywalnie atwo dost pne dla pracowników i
zapewniaj ce bezkolizyjny ruch pracowników ju umytych i przebranych w odzie w asn .
§ 18. 1. Umywalnia powinna by wyposa ona w umywalki emaliowane lub wykonane z materia u
odpornego na korozj , zgodne z Polsk Norm .
2. Do umywalek powinna by doprowadzona woda bie ca — ciep a i zimna.
3. Szeroko przej cia mi dzy umywalkami a cian przeciwleg powinna wynosi nie mniej ni 1,3 m, a
mi dzy dwoma rz dami umywalek — nie mniej ni 2 m.
§ 19. 1. Na ka dych dziesi ciu pracowników najliczniejszej zmiany powinna w umywalni przypada co
najmniej jedna umywalka indywidualna, a przy pracach brudz cych i w kontakcie z substancjami

szkodliwymi lub zaka nymi — co najmniej jedna umywalka na ka dych pi ciu pracowników — lecz nie
mniej ni jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych. W przypadku zastosowania umywalek szeregowych
do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypada co najmniej jedno stanowisko do mycia
(zawór czerpalny wody) na ka dych pi ciu pracowników jednocze nie zatrudnionych.
2. Na ka dych trzydziestu m czyzn lub na ka de dwadzie cia kobiet jednocze nie zatrudnionych przy
pracach biurowych lub w warunkach zbli onych do tych prac powinna przypada co najmniej jedna
umywalka, lecz nie mniej ni jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych. Umywalki powinny by
instalowane w pomieszczeniach ust pów lub w ich przedsionkach izolacyjnych.
§ 20. Dla pracowników nara onych na zabrudzenie nóg przy pracy powinny by instalowane w
umywalniach brodziki do mycia nóg z doprowadzeniem ciep ej wody, w ilo ci co najmniej jeden brodzik na
ka dych dziesi ciu u ytkowników. Brodziki nie s wymagane dla pracowników zatrudnionych przy
pracach na otwartej przestrzeni — poza terenem zak adu pracy.
§ 21. 1. W zespole szatni powinny znajdowa si pomieszczenia z natryskami, je li wymagaj tego
warunki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.
2. Pomieszczenia z natryskami powinny by atwo dost pne dla pracowników i zapewnia bezkolizyjny
ruch pracowników ju umytych i ubranych w odzie w asn .
§ 22. 1. Na ka dych o miu pracowników najliczniejszej zmiany wykonuj cych prace powoduj ce
zabrudzenie ich cia a powinna przypada co najmniej jedna kabina natryskowa, a przy pracach, o których
mowa w § 16 ust. 1, co najmniej jedna kabina natryskowa na ka dych pi ciu pracowników — lecz nie
mniej ni jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
2. Wymiary kabin natryskowych powinny by zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. Szeroko
przej cia mi dzy dwoma rz dami kabin, przy zastosowaniu zas on zasuwanych lub cianek os aniaj cych
powinna wynosi co najmniej 1,30 m, a mi dzy kabinami i cian — co najmniej 0,90 m.
§ 23. 1. W pomieszczeniu z natryskami poszczególne sitka powinny by zainstalowane w oddzielnych
kabinach i umieszczone w taki sposób, aby strumie wody sp ywa na ramiona, a nie na g ow .
2. Pomieszczenie z natryskami, w których znajduje si wi cej ni sze sitek, powinno by oddzielone od
szatni pomieszczeniem izoluj cym.
3. Do natrysków powinna by doprowadzona woda bie ca zimna i ciep a. Woda zu yta powinna by
odprowadzana do kanalizacji.
4. Przy pomieszczeniach z natryskami powinna znajdowa si wydzielona kabina z jedn misk ust pow
na ka de dziesi natrysków, lecz nie mniej ni jedn .
§ 24. 1. Temperatura wody ciep ej doprowadzonej do umywalek, natrysków i brodzików przy stosowaniu
centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody powinna wynosi od 35 oC do 40oC (od 308 K do 313
K), a w przypadku indywidualnego mieszania wody — od 50oC do 60oC (323 K do 333 K).
2. W pomieszczeniach umywalni nale y zapewni co najmniej dwukrotn wymian powietrza w ci gu
godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna by mniejsza ni
pi ciokrotna w ci gu godziny.
Rozdzia 4
Ust py
§ 25. 1. Ust py powinny by zlokalizowane w odleg ci nie wi kszej ni 75 m od stanowiska pracy.
Odleg
ta mo e by wi ksza jedynie dla pracowników pracuj cych stale na otwartej przestrzeni, lecz
nie powinna przekracza 125 m od najdalszego stanowiska pracy.
2. W budynkach ust py powinny by urz dzone na ka dej kondygnacji. Je eli na kondygnacji pracuje
mniej ni dziesi osób, ust py mog znajdowa si nie dalej ni na s siedniej kondygnacji.
§ 26. 1. Wej cia do ust pów powinny prowadzi bezpo rednio z pomieszcze , korytarzy lub dróg
cych do komunikacji ogólnej.
2. Ust p powinien mie wej ciowe pomieszczenie izoluj ce wyposa one w umywalki z dop ywem ciep ej i
zimnej wody w ilo ci co najmniej jedna umywalka na trzy miski ust powe lub pisuary, lecz nie mniej ni
jedna umywalka.
3. Drzwi prowadz ce do pomieszczenia izoluj cego oraz drzwi cz ce je z dalsz cz ci ust pu
powinny zamyka si samoczynnie.
§ 27. 1. Zainstalowane w ust pach miski ust powe i pisuary powinny by sp ukiwane bie
wod oraz
pod czone do kanalizacji.
2. Ust py powinny by wyposa one w instalacj i urz dzenia przeznaczone do utrzymania wymaga
higienicznosanitarnych.

3. W pomieszczeniach ust pów nale y zapewni wymian powietrza w ilo ci nie mniejszej ni 50 m 3 na
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godzin na 1 misk ust pow i 25 m na 1 pisuar.
4. Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni poza terenem zak adu pracy przez okres nie
szy ni 3 miesi ce oraz zatrudnionych w budynkach nie wyposa onych w instalacj wodoci gow i
kanalizacyjn mog by urz dzane ust py wyposa one w szczelne zbiorniki nieczysto ci. W takim
przypadku ust py mog nie spe nia wymaga okre lonych w ust. 1, 2 i 3 oraz w § 26 ust. 2.
5. Szeroko przej wzd
kabin ust powych przy jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosi
co najmniej 1,3 m. Je eli naprzeciwko kabin s umieszczone pisuary, odleg
mi dzy cian , na której
zainstalowane, a kabinami nie powinna by mniejsza ni 2 m. Przej cie mi dzy rz dami kabin powinno
mie szeroko co najmniej 2 m.
§ 28. 1. Na ka dych trzydziestu m czyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypada co
najmniej jedna miska ust powa i jeden pisuar, lecz nie mniej ni jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej
liczbie zatrudnionych.
2. Na ka de dwadzie cia kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypada jedna miska
ust powa, lecz nie mniej ni jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
Rozdzia 5
Jadalnie
§ 29. 1. Pracodawca zatrudniaj cy powy ej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien
zapewni pracownikom pomieszczenie do spo ywania posi ków, zwane dalej „jadalni ”.
2. Obowi zek okre lony w ust. 1 dotyczy równie pracodawców zatrudniaj cych dwudziestu i mniej
pracowników, je eli nara eni s
na kontakt ze szkodliwymi rodkami chemicznymi lub
promieniotwórczymi, materia ami biologicznie zaka nymi albo przy pracach szczególnie brudz cych.
3. W jadalni nale y umie ci w widocznych miejscach napisy lub znaki informuj ce o zakazie palenia
tytoniu.
4. Przepis ust. 1 nie dotyczy zak adów pracy, w których wykonywane s prace wy cznie o charakterze
biurowym.
§ 30. Ustala si nast puj ce typy jadalni:
1) jadalnia przeznaczona do spo ywania posi ków w asnych (typ I),
2) jadalnia przeznaczona do spo ywania posi ków w asnych i wydawania napojów (typ II),
3) jadalnia z zapleczem — przeznaczona do spo ywania posi ków profilaktycznych (typ III).
Dopuszcza si
czenie jadalni typu II i III.
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§ 31. 1. W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypada co najmniej 1,1 m powierzchni na ka dego z
pracowników jednocze nie spo ywaj cych posi ek.
2. Powierzchnia jadalni nie powinna by mniejsza ni 8 m 2.
§ 32. Jadalnia typu II powinna sk ada si z dwóch cz ci:
1) jadalni w ciwej odpowiadaj cej wymaganiom jadalni typu I oraz
2) pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojów i zmywania naczy sto owych.
§ 33. Jadalnia typu III powinna odpowiada wymaganiom okre lonym dla jadalni typu II oraz powinna
posiada w ze sanitarny dla konsumentów i w ze sanitarny z szatni dla pracowników obs ugi.
§ 34. 1. Dla ka dego pracownika spo ywaj cego posi ek w jadalni nale y zapewni indywidualne miejsce
siedz ce przy stole.
2. Jadalnia powinna by wyposa ona w umywalki w ilo ci nie mniejszej ni jedna umywalka na
dwadzie cia miejsc siedz cych w jadalni, lecz nie mniej ni jedna umywalka. Przy ka dej umywalce
powinny znajdowa si r czniki jednorazowe lub powinna by zainstalowana suszarka do r k.
3. W jadalni powinny by zainstalowane urz dzenia do podgrzewania przez pracownika posi ku w asnego
oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilo ci jeden zlewozmywak na dwadzie cia miejsc w jadalni, ale nie
mniej ni jeden zlewozmywak.
4. W jadalniach typu I i II lub przy nich powinny znajdowa si indywidualne zamykane szafki
przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach w asnego posi ku pracownika.
§ 35. W pomieszczeniu jadalni nale y zapewni przynajmniej 2-krotn wymian powietrza w ci gu
godziny.
§ 36. 1. Dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac w kontakcie z materia ami zaka nymi lub
truj cymi powinny by urz dzone oddzielnie jadalnie niedost pne dla innych pracowników.
2. Jadalnia, o której mowa w ust. 1, powinna by oddzielona od pomieszcze pracy pomieszczeniem
izoluj cym, w którym nale y urz dzi miejsca do pozostawiania odzie y ochronnej oraz zainstalowa
umywalki z ciep bie
wod .

Rozdzia 6
Pomieszczenia do wypoczynku
§ 37. 1. Pracodawca zapewnia atwo dost pne pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku
pracowników, je eli wymaga tego ich bezpiecze stwo i zdrowie, w szczególno ci gdy:
1) wykonywana praca wymaga stosowania indywidualnych rodków ochrony uk adu oddechowego;
2) prace okresowe, w szczególno ci monta owe, konserwacyjne i remontowe, s wykonywane przez
pracowników w pomieszczeniach ciasnych lub niskich, niespe niaj cych wymaga okre lonych w § 19 ust.
2 i § 20 rozporz dzenia;
3) praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami
technologicznymi jest stale wy sza ni 30 °C (303 K).
2. Pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku powinny by wyposa one w sto y oraz krzes a z
oparciami spe niaj ce wymagania ergonomii. Liczba miejsc siedz cych powinna by nie mniejsza ni
jedno miejsce na pi ciu pracowników korzystaj cych z pomieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej
zmianie. Odleg
od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku
nie powinna przekracza 75 m.
3. Pracownikom zatrudnionym w warunkach, o których mowa w ust. 1, nale y stworzy mo liwo umycia
cia a, szczególnie w ciep ej porze roku — poprzez umieszczenie w pobli u pomieszcze pracy natrysków
cznych na gi tkich przewodach, z doprowadzeniem zimnej i ciep ej wody.
4. Jako pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku mog by wykorzystane jadalnie, o ile spe niaj
wymagania okre lone w ust. 2 oraz w § 38.
§ 38. 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku nale y zapewni przynajmniej dwukrotn
wymian powietrza w ci gu godziny.
2. Pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku dla pracowników wykonuj cych prace, o których mowa w
§ 37 ust. 1 pkt 3, powinny by klimatyzowane. Wymóg ten nie dotyczy pomieszcze przeznaczonych do
wypoczynku dla pracowników zatrudnionych w podziemnych zak adach górniczych.
§ 39. 1. W zak adzie pracy zatrudniaj cym na jedn zmian wi cej ni dwadzie cia kobiet w jednym
budynku nale y urz dzi pomieszczenie z miejscami do wypoczynku w pozycji le cej dla kobiet w ci y i
karmi cych matek, przyjmuj c co najmniej jedno miejsce na ka dych trzysta kobiet zatrudnionych na
jednej zmianie, lecz nie mniej ni jedno miejsce.
2. Powierzchnia pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nie mo e by mniejsza ni 8 m 2.
Rozdzia 7
Palarnie
§ 40. 1. Palenie tytoniu w zak adach pracy jest dozwolone wy cznie w odpowiednio przystosowanych
pomieszczeniach (palarniach) wyposa onych w dostateczn ilo popielniczek.
2. Palarnie powinny by usytuowane w sposób nie nara aj cy osób niepal cych na wdychanie dymu
tytoniowego.
§ 41. W palarni powinno przypada co najmniej 0,1 m 2 powierzchni pod ogi na ka dego pracownika
najliczniejszej zmiany korzystaj cego z tego pomieszczenia, z tym jednak, e powierzchnia
2
poszczególnych pomieszcze przeznaczonych na palarnie nie powinna by mniejsza ni 4 m .
§ 42. W palarni nale y zapewni przynajmniej dziesi ciokrotn wymian powietrza w ci gu godziny.
Rozdzia 8
Pomieszczenia do prania, odka ania, suszenia i odpylania odzie y i obuwia roboczego oraz rodków
ochrony indywidualnej
§ 43. 1. Je eli przeznaczona do prania odzie robocza lub ochronna mo e sta si powodem ska enia
innej odzie y pranej jednocze nie lub je eli jest ona szczególnie zabrudzona, a tak e gdy wymagaj tego
specjalne wzgl dy higieny produkcji, w zak adzie pracy powinna by urz dzona specjalna pralnia odzie y
wyposa ona w urz dzenia mechaniczne do prania.
2. Przy pralni nale y zapewni mo liwo odpylania, dezynfekcji i suszenia odzie y i obuwia roboczego
oraz rodków ochrony indywidualnej, a tak e naprawy odzie y i obuwia roboczego.
3. W zak adzie pracy, w którym odzie i obuwie robocze oraz rodki ochrony indywidualnej stosowane
przez pracowników s nara one na zanieczyszczenie substancjami lub preparatami chemicznymi
sklasyfikowanymi jako niebezpieczne, nale y stosowa urz dzenia s
ce do neutralizacji tych substancji
lub preparatów.
Rozdzia 9
Pomieszczenia do ogrzewania si pracowników

§ 44. 1. Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nie ogrzewanych pomieszczeniach
nale y zapewni pracownikom w pobli u miejsc pracy pomieszczenia umo liwiaj ce im schronienie si
przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie si oraz zmian odzie y. Pomieszczenia te powinny by
zaopatrzone w urz dzenia do podgrzewania posi ków.
2. W pomieszczeniach do ogrzewania si pracowników powinna by zapewniona temperatura co najmniej
o
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16 C (289 K), a na ka dego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypada co najmniej 0,1 m
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powierzchni, przy czym ca kowita powierzchnia pomieszczenia nie mo e by mniejsza ni 8 m .
3. W razie gdy ze wzgl du na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie
jest mo liwe zapewnienie pomieszcze , o których mowa w ust. 1, nale y zapewni pracownikom w
pobli u miejsca ich pracy odpowiednio urz dzone ród a ciep a, przy zachowaniu wymaga ochrony
przeciwpo arowej.
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