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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
wymogi BHP

• Każdego pracodawcę obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy (BHP). Do obowiązków należy między innymi zapewnienie 
odpowiednich warunków i pomieszczeń sanitarnych.

• Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg 
wymagań dotyczących rodzaju i wielkości, które są określone w 
rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.



Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
uważa się: 

• szatnie,

• umywalnie,

• ustępy,

• pomieszczenia z natryskami,

• jadalnie (z wyjątkiem stołówek),

• pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem,

• pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży 
roboczej lub ochronnej. 



Usytuowanie pomieszczenia 
higieniczno-sanitarnego

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
pomieszczenia te powinny być usytuowane w budynku, w którym 
odbywa się praca lub też w budynku połączonym z nim 
obudowanym przejściem. Przejście to powinno być ogrzewane w 
przypadku przechodzenia z pomieszczeń ogrzewanych. 

• Wymagania te nie mają zastosowania do ustępów zaopatrzonych w 
szczelne zbiorniki nieczystości, jak również pomieszczeń do 
ogrzewania się pracowników wykonujących pracę na otwartej 
przestrzeni. 



Pomieszczenia BHP – wymagania BHP

• Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa rodzaj 
oraz wielkość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie 
pracy oraz przedstawia, jakie wymagania powinny spełniać, a 
mianowicie:

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy dostosować do liczby 
zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych technologii i 
rodzajów prac oraz warunków pracy,

• powinny być utrzymywane w stanie, który zapewni bezpieczne i 
higieniczne korzystanie z nich, zasada ta dotyczy również urządzeń 
znajdujących się w pomieszczeniach,



• ich lokalizacja powinna wykluczyć konieczność przejścia przez 
pomieszczenia, w których stosuje się substancje trujące lub materiały 
zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące (wyjątek 
stanowią pracownicy pracujący z tymi czynnikami),

• powinny być ogrzewane, oświetlane i wentylowane zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,

• wysokość pomieszczeń nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m 
(wyjątek stanowią łaźnie ogólnodostępne, ich wysokość powinna 
wynosić co najmniej 3,0 m). Przepisy dopuszczają zmniejszenie 
wysokości pomieszczeń do 2,2 m w świetle w stosunku do suteren, 
piwnic lub poddaszy (wyłączając ogólnie dostępne ustępy i łaźnie).



Szatnie 

• Pracodawca powinien urządzić szatnie w oddzielnych lub wydzielonych 
pomieszczeniach. Warunki, jakie powinny spełniać, to:

• powinny być suche i w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym. 
Mogą być zorganizowane w suterenach lub piwnicach pod warunkiem, że 
została zastosowana odpowiednia izolacja ścian zewnętrznych i podłóg 
zabezpieczająca pomieszczenia przed wilgocią oraz nadmierną utratą ciepła 
oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń;

• powinna być zapewniona przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na 
godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna, które można otworzyć, 
przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników, wymiana powietrza nie 
może być mniejsza niż przeprowadzana dwa razy w ciągu godziny;



• w szatni przeznaczonej dla co najmniej 25 pracowników powinna być 
zamontowana wentylacja mechaniczna;

• szatnie powinny zawierać miejsca siedzące dla co najmniej 50% 
pracowników najliczniejszej zmiany;

• szerokość przejścia między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść 
komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość 
przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż  

1,1 m. 



Szatnie dzieli się na: 
• szatnie odzieży własnej pracowników - przechowywana jest w nich odzież 

należąca do pracowników (ze względów higienicznych nie powinny mieć 
kontaktu z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej);

• szatnie odzieży roboczej i ochronnej - jak sama nazwa mówi, służą do 
przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej;

• szatnie podstawowe - służące do przechowywania odzieży własnej 
pracowników, jak również odzieży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej;

• szatnie przepustowe - w ich skład wchodzi część przeznaczona na odzież 
własną pracowników, część służąca do przechowywania odzieży roboczej i 
środków ochrony indywidualnej, jak również przepustowy zespół sanitarny 
z natryskami, który stanowi łącznik obu wymienionych części. 



Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
• W skład zespołu szatni powinny wchodzić umywalnie, do których dostęp 

jest łatwy dla pracowników. 

• Do umywalek powinna być doprowadzona bieżąca woda zimna i ciepła. 

• Na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany, wykonujących prace 
powodujące zabrudzenie ich ciała, powinna przypadać co najmniej jedna 
kabina natryskowa. 

• Przy pracach przy substancjach trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, 
drażniących lub uczulających oraz innych substancjach o nieprzyjemnym 
zapachu, a także przy pracach pylących w wilgotnym i gorącym 
mikroklimacie lub powodujących intensywne brudzenie, należy zapewnić 
co najmniej jedną kabinę natryskową, na każdych pięciu pracowników - lecz 
nie mniej niż jedną przy mniejszej liczbie zatrudnionych. 

• Dodatkowo pomieszczenia umywalni powinny umożliwiać wymianę 
powietrza przynajmniej dwa pracy w ciągu godziny, a pomieszczenia z 
natryskami przynajmniej 5 razy w ciągu godziny. 



Ustęp 
• Lokalizacja ustępów to nie więcej niż 75 m od stanowiska pracy. Większa 

odległość jest możliwa tylko w stosunku do pracowników wykonujących 
pracę stale na otwartej przestrzeni, jednakże nie więcej niż 125 m od 
najdalszego stanowiska pracy.

• W budynkach na każdej kondygnacji powinny znajdować się ustępy. Jeśli na 
każdej kondygnacji pracuje mniej niż 10 pracowników, wówczas ustępy 
mogą być usytuowane nie dalej niż na sąsiedniej kondygnacji. Wejście do 
nich powinno prowadzić bezpośrednio z korytarzy lub dróg komunikacji 
ogólnej.

• Na każdych 30 mężczyzn zatrudnionych na jednej zmianie powinna 
przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar. Na każde 20 
kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska 
ustępowa.

• Poza tym ustęp powinien posiadać wejściowe pomieszczenie izolujące, 
posiadające umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody. Liczba umywalek 
to jedna na trzy miski ustępowe lub pisuary (nie mniej niż jedna umywalka). 



Jadalnia 

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest powyżej 20 pracowników na 
jednej zmianie, wówczas pracodawca powinien zorganizować pomieszczenie 
do spożywania posiłków - jadalnię. Wymóg ten nie dotyczy firm, w których 
wykonywana jest wyłącznie praca biurowa.
Typy jadalni:
• typ I - jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych,
• typ II - jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i 

wydawania napojów,
• typ III - jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych.
• Dopuszczalne jest łączenie jadalni typu II i III. Istotnym jest, by w jadalni 

znalazły się w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie 
palenia tytoniu.



Pomieszczenia higieny osobistej kobiet

• Jeżeli w zakładzie pracy zatrudnionych jest od 20 do 200 kobiet w jednym 
budynku, to pracodawca ma obowiązek zorganizować w umywalni dla 
kobiet kabinę higieny osobistej wyposażoną w bidet, umywalkę z ciepłą 
bieżącą wodą i miską ustępową. Na każde kolejne 200 kobiet powinna 
przypadać dodatkowa kabina. Jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 
2,4 m2, a pomieszczenia nie mniejsza niż 8 m2.

• Zakład pracy zatrudniający na jedną zmianę więcej niż 20 kobiet w jednym 
budynku, powinien mieć wydzielone pomieszczenie z miejscami do 
wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek. Należy 
przy tym przyjąć, iż jedno miejsce przypada na każde 300 zatrudnionych 
kobiet na jednej zmianie (nie mniej niż jedno miejsce). 



Palarnie 

• W zakładach pracy palenie dozwolone jest tylko w specjalnie 
wyznaczonych do tego celu miejscach (palarniach). Pomieszczenia 
lub miejsca przeznaczone na palarnie muszą być rozmieszczone w 
zakładzie, aby nie narażały osób niepalących na wdychanie dymu 
tytoniowego. Jeśli palarnia jest pomieszczeniem zamkniętym, należy 
zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w 
pomieszczeniu w ciągu godziny. 



Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i 
odpylania odzieży roboczej i ochronnej

• Pomieszczenie przeznaczone do prania odzieży roboczej (jej 
odpylania, dezynfekcji, naprawy, suszenia) wymagane jest w 
zakładach, w których prana odzież robocza może być przyczyną 
skażenia innej jednocześnie pranej odzieży. Jeśli w zakładzie pracy 
odzież robocza pracowników narażona jest na kontakt z substancjami 
trującymi, to w celu ich oczyszczenia należy stosować urządzenia 
neutralizujące te substancje. 



Pomieszczenie do ogrzewania  się 
pracowników

• W sytuacji, kiedy pracownicy wykonują prace na otwartej przestrzeni 
lub w nieogrzewanym pomieszczeniu, pracodawca jest zobowiązany 
zapewnić w pobliżu miejsca pracy pomieszczenie, w którym 
pracownicy będą mogli uchronić się przed opadami, ogrzać się lub 
zmienić odzież. Co ważne, w takich pomieszczeniach powinno 
znajdować się urządzenie do podgrzewania posiłków. Jeżeli rodzaj 
pracy nie pozwala pracodawcy za zapewnienie powyższych warunków, 
w okresie zimowym ma on obowiązek zapewnić pracownikom źródło 
ciepła (z zachowaniem ochrony przeciwpożarowej). 



Zasady ochrony środowiska na stanowisku 
pracy

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska 
jest Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, zaś aktem prawnym 
regulującym gospodarkę odpadami jest Ustawa o odpadach. 

Ochrona środowiska ma na celu podjęcie działań, które umożliwiają 
zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Działania te polegają 
na: 

• racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami 
środowiska,

• przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

• przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 



Źródłami zanieczyszczeń środowiska są: 

• procesy utleniania zachodzące podczas spalania paliw, palenia 
tytoniu, procesy oddychania,

• procesy technologiczne, 

• gromadzenie odpadów przemysłowych. 



Postępowanie z odpadami

• Do odpadów należą zużyte oleje, opakowania, żużel i popiół, odpady 
mineralne, odpady metaliczne. Są one szkodliwe lub uciążliwe dla 
środowiska. Gospodarowanie odpadami polega na ich zbieraniu, a 
następnie transportowaniu do miejsc utylizacji, unieszkodliwiania lub 
prowadzenia odzysku. 



• Gromadzenie to pierwszy etap gospodarowania odpadami. Do 
gromadzenia odpadów stosuje się specjalnie przystosowane 
pojemniki. Są one oznaczane i ustawiane w wydzielonych, łatwo 
dostępnych miejscach. Jednocześnie prowadzi się segregację 
odpadów w ten sposób, że dla każdego rodzaju odpadów wyznacza 
się osobne pojemniki uwzględniające ich cechy lub właściwości. 

• Utylizacja – to przetwarzanie materiałów lub odpadów, które straciły 
wartość użytkową. 

• Unieszkodliwianie – to likwidacja lub ograniczenie uciążliwości 
odpadów dla środowiska przez poddanie ich obróbce, powodującej 
zmianę ich cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 



• Recykling - to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych 
materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, czyli 
powtórne zagospodarowanie raz wyprodukowanych i użytych 
wyrobów na przykład makulatury, opakowań szklanych lub 
plastikowych. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub 
trudnoodnawialne źródła surowców, a jednocześnie ogranicza się 
produkcję odpadów. Obecnie niemal na każdym wyrobie można 
znaleźć znaki informacyjne, które sugerują dalsze postępowanie z nim, 
kiedy straci już wartości użytkowe. Zbiór takich znaków zawiera 
tabela.





Segregacja odpadów 

• Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji 
Odpadów (WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Zgodnie z 
tym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie 
nadają się do powtórnego przetworzenia. 

• Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: 
BIO (kolor brązowy), 

• metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), 

• papier (kolor niebieski), 

• szkło (kolor zielony), 

• a także odpady zmieszane.



Zasady bezpiecznego wykonywania pracy przez 
technika administracji

• Obecnie terminem „praca biurowa” obejmuje się różnorodne zawody 
związane z pracą umysłową o różnym stopniu skomplikowania, od prostych 
rutynowych prac, nie wymagających dużego intelektualnego 
zaangażowania, do prac twórczych, o dużym stopniu odpowiedzialności. 

• Ten typ pracy dominuje w bankach, giełdach, firmach ubezpieczeniowych, 
prawniczych, notarialnych, podatkowych, doradczych, 
informatycznych, administracji państwowej itp. 

• Cechą charakterystyczną pracy biurowej jest jej niematerialny produkt, 
który powstaje w procesie zbierania i przetwarzania informacji. Zbieranie i 
przetwarzanie informacji jest podstawą różnego typu utworów, decyzji i 
prognoz.



• Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, 
niezależnie od ich merytorycznych celów, można scharakteryzować 
jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej.

Pozycja ta daje dobrą stabilizację dla precyzyjnej pracy rąk, skutkuje 
niewielkim kosztem energetycznym wykonywanych czynności, gdyż 
nie angażuje dużych grup mięśni. W tym kontekście praca biurowa 
jest określana jako lekka. Jednak praca ta, zwłaszcza wykonywana w 
nieodpowiednich warunkach, może stać się źródłem wielu 
uciążliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej 
kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika, a w konsekwencji 
również znacznego spadku wydajności pracy.



Podstawowe czynniki uciążliwe, mogące 
występować na stanowiskach pracy biurowej to:

• obciążenia mięśniowo-szkieletowe
Pozycja siedząca utrzymywana długotrwale podczas pracy może stać się uciążliwa. 
Konsekwencją unieruchomienia jest niekorzystne obciążenie kręgosłupa (wzrost 
ciśnienia krążków), statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców, które sprzyja 
tworzeniu się nieprawidłowych krzywizn kręgosłupa. Zaburzenia krążenia w obrębie 
ud mogą wynikać ze zbyt wysokiego siedziska i nieprawidłowo ukształtowanej 
krawędzi płyty siedziska. Jak podaje wiele źródeł literaturowych, dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego u osób wykonujących prace w pozycji siedzącej obejmują 
ok. 35% tej populacji pracowników.
Obciążenie statyczne może wynikać z utrzymywania jednej pozycji, bez możliwości jej 
zmiany na inną, przez 70% czasu pracy.
Brak aktywności fizycznej powoduje spowolnienie procesów fizjologicznych. Wśród 
nich spowolnienie krążenia, spłycenie oddechu może być przyczyną niedotlenienia, 
przejawiającego się znużeniem, zmniejszeniem wydolności fizycznej i umysłowej.



• stres
Praca rutynowa jest często monotonna, co powoduje znużenie, dużą ilość 
popełnianych błędów, brak zaangażowania w pracę. Z kolei intensywnej pracy 
umysłowej, wykonywanej często pod presją czasu i w warunkach napięć 
między pracownikami i pracodawcami towarzyszy stres, powodując 
zmęczenie, bóle głowy, frustracje, wypalenie.

• niewłaściwe oświetlenie
Intensywna praca wzrokowa w nieodpowiednich warunkach oświetlenia może 
powodować lub pogłębiać zmęczenie.

• hałas
Hałas w pomieszczeniach pracy biurowej emitowany przez kserokopiarki, 
telefony, faksy, najczęściej nie występuje w natężeniach, które powodowałoby 
uszkodzenia narządu słuchu, ma charakter przeszkadzający.

• szkodliwe substancje chemiczne
• nieodpowiednia wentylacja
• obciążenie termiczne



• Aby uniknąć wymienionych uciążliwości lub przynajmniej ograniczyć 
zakres ich oddziaływania na pracowników warto stosować 
podstawowe zasady oceny i kształtowania warunków pracy w 
biurze

Jednym z ważnych elementów działań zmierzających do oceny ryzyka 
zawodowego są systematyczne przeglądy warunków pracy. 
Polecanymi narzędziami do analizy i oceny warunków pracy biurowej 
są listy kontrolne, uwzględniające wymagania wymienionych wyżej 
uregulowań prawnych i normalizacyjnych z tego zakresu.



Zgodnie z zaleceniami, analizie powinny być poddawane wszystkie 
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ergonomii elementy 
stanowisk pracy w celu ich poprawy, tak aby warunki pracy 
gwarantowały:

• dostatecznie przestronne pomieszczenia dla pracowników, wydzieloną 
przestrzeń dla klientów, wystarczająca przestrzeń na biurku na dokumenty i 
komputer, bezpieczne drogi komunikacyjne

• odpowiadające wymaganiom wyposażenie w narzędzia pracy (sprzęt 
komputerowy, drukarki, kserokopiarki, faksy, oprogramowanie)

• właściwe wyposażenie w meble – zwłaszcza ergonomiczne siedziska, ważne 
dla pracy siedzącej

• prawidłowe warunki równomiernego oświetlenia pomieszczeń i pola pracy 
(np. brak odbić na ekranie monitora) zapewniające pracę nie prowadząca do 
nadmiernego zmęczenia wzroku, co jest szczególne istotne przy intensywnej 
pracy wzrokowej z monitorem

• niski poziom hałasu, zgodny z normami hałasu dla pracy umysłowej
• temperaturę i wilgotność pomieszczeń zapewniające komfort cieplny



Przedmiotem wnikliwej analizy i oceny powinny być: 

• analiza pozycji, czynności pracy i ręcznych prac transportowych, z 
punktu widzenia obciążenia układu kostno-mięśniowego. Konieczna 
jest ocena czasu przyjmowania pozycji wymuszonych, prac 
powtarzalnych., masy, drogi i sposobu przenoszenia materiałów.

Przedmiotem analizy powinny również być:

• czynniki psychospołecznego środowiska pracy,: monotonia, obciążenie 
psychiczne, stres spowodowany organizacją pracy biurowej, 
stosunkami międzyludzkimi i sposobem zarządzania. Wnikliwa analiza 
warunków pracy i następnie ocena ryzyka zawodowego na stanowisku 
pracy stanowi konieczny etap do opracowania programu 
działań zmierzających do optymalizacji pracy.



Wymagania dotyczące pomieszczeń

Pomieszczenia pracy są to pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w 
celu wykonywania pracy.

Pomieszczenia te i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy. W szczególności powierzchnia pomieszczeń pracy i ich 
wysokość powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych 
technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej 
pracy (tj. tych, w których pracownicy przebywają powyżej 4 godzin) powinno 
przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 
m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez maszyny i inne wyposażenie 
stanowisk pracy).

Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle jeżeli 
w pomieszczeniach tych nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.



• Dopuszcza się obniżenie wysokości tych pomieszczeń do 2,5 m w 
świetle jeżeli:
• w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na 

każdego przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia

• przy pracach w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej 
wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym nie występują pyły lub 
substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych 
wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych (określonych w 
polskich normach), a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 
m3 wolnej objętości pomieszczenia.



• Wysokość pomieszczeń, w których pracownicy przebywają jedynie 
od 2 do 4 godzin w ciągu doby, nie może być mniejsza niż 2,2 m.

• Pomieszczenia pracy powinny być oświetlone światłem dziennym oraz 
światłem elektrycznym (spełniającym wymagania określone w 
polskich normach).

• Okna w pomieszczeniach pracy powinny być wyposażone w 
odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie 
promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

• W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę nie niższą 
niż 18°C oraz zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację 
(urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być tak instalowane, 
aby strumień powietrza nie był kierowany bezpośrednio na 
stanowiska pracy).



Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej

Organizacja przestrzenna stanowisk pracy biurowej powinna być 
dostosowana do charakteru i wymagań wykonywanej pracy.

• Jeżeli jest to praca prosta, rutynowa, o zautomatyzowanym toku, wymagająca 
stałej łączności między stanowiskami, wówczas dobrym rozwiązaniem 
będzie pomieszczenie wielkoprzestrzenne - najlepiej, w miarę komplikacji 
zadań, podzielone na strefy pracy grupowej, czy boksy biurowe.



Wielkoprzestrzenne rozwiązania pomieszczeń 
pracy biurowej (rys. A. Gedliczka, K. Haniga)



• Wielkoprzestrzenne rozwiązania pomieszczeń pracy spotyka się w 
instytucjach o dużej liczbie stanowisk pracy biurowej, w bankach, 
towarzystwach ubezpieczeniowych, gdzie poszczególne sprawy 
załatwiane są w kolejnych stanowiskach pracy, a płynny tok pracy 
wymaga stałej i szybkiej łączności między pracownikami.
Jest to rozwiązanie stwarzające największą swobodę w organizacji 
stanowisk pracy. W dużych pomieszczeniach przestrzeń może być 
zagospodarowana w zależności od aktualnych potrzeb, może być też 
podzielona na mniejsze boksy niepełnymi, ruchomymi ściankami 
działowymi. Stwarza to możliwość maksymalnego wykorzystania 
przestrzeni, swobodnego kształtowania liczby stanowisk i stosowania 
różnych rozwiązań organizacyjnych zgodnych z technologią pracy 
biurowej, z obiegiem dokumentów.



• Taka koncepcja pomieszczeń pracy sprzyja dobrej organizacji pracy 
zespołowej i dyscyplinie pracy, jest dobra w przypadku pracy rutynowej. 
Zaspokaja również potrzebę kontaktów socjalnych, co jest pożądane, 
przeciwdziała bowiem monotonii i znużeniu, które są szczególnie 
dotkliwym ubocznym skutkiem pracy rutynowej. Monotonia i nuda działają 
niekorzystnie nie tylko na zdrowie psychiczne pracownika, ale i na 
wydajność pracy. Skutecznym sposobem przeciwdziałania monotonii jest 
urozmaicenie organizacji pracy przez rotacyjne wykonywanie zadań (tam, 
gdzie to możliwe), czy przerwy w pracy.

Koncepcja wielkoprzestrzenna biur nie stwarza jednak dobrych warunków 
do pracy koncepcyjnej i utrudnia utrzymanie dobrych warunków 
środowiska pracy.
Zapewnienie w dużej hali optymalnych, materialnych warunków pracy, a 
zwłaszcza:

- dobrej wentylacji (klimatyzacji)
- efektywnego wytłumiania hałasu przy wielu źródłach dźwięku
- właściwego oświetlenia w pomieszczeniach podzielonych na boksy

jest trudne i kosztowne.



• Tam, gdzie w pracy biurowej występuje przewaga pracy twórczej i 
koncepcyjnej, korzystniejsze z ergonomicznego punktu widzenia 
są pomieszczenia indywidualne, nie większe niż na 3 stanowiska 
pracy, a wielkoprzestrzenna koncepcja organizacji stanowisk pracy nie 
jest korzystna, a przeciwnie - utrudnia wykonanie pracy.
W pracach wymagających wysokich kwalifikacji i samodzielności 
działania korzystna jest stabilizacja stanowisk roboczych i zespołów. 
Wymaga to dbałości ze strony pracodawców o stworzenie dobrego 
środowiska psychospołecznego, odpowiadającego potrzebom 
samodzielnej, koncepcyjnej pracy.
Pracownicy koncepcyjni lepiej czują się i wydajniej pracują w 
pomieszczeniach wydzielonych, czy w pomieszczeniach 
indywidualnych. Jest to w odczuciu pracowników system bardziej 
przyjazny, daje poczucie dużego komfortu psychicznego, co z kolei 
podnosi motywację do pracy i odpowiedzialność za jakość jej 
wykonania.



• Podstawowym kryterium, które określa wymaganą wielkość 
przestrzeni w pomieszczeniach pracy jest konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości powietrza do oddychania. 

• W związku z tym, pomieszczenie pracy musi mieć kubaturę 
odpowiednią dla ilości pracujących w niej osób. Przepisy określają 
minimalną powierzchnię pomieszczenia i jego wysokość.

• Układ przestrzenny elementów wyposażenia stanowisk powinien 
zapewnić bezkolizyjne dojście i przemieszczanie się pracowników w 
miejscu pracy. Szerokość przejścia w biurach powinna być nie 
mniejsza niż 60 cm, a przy ruchu dwukierunkowym 100 cm; 
minimalna wysokość 200 cm.



• Ze względów na bezpieczeństwo poruszania się podłoga powinna być 
równa, o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem, bez luźno 
leżących przedmiotów, kabli itp.

• Dojścia i stanowiska pracy, na których są zatrudnione osoby 
niepełnosprawne powinny być dostosowane do ich potrzeb i 
możliwości wynikających ze zmniejszonej sprawności.

• W biurach, w których przyjmowani są interesanci powinna być 
wydzielona powierzchnia na poczekalnie dla klientów.



Przestrzeń stanowiska pracy

• Przestrzeń stanowiska to przede wszystkim pole pracy: powierzchnia 
dla materiałów, narzędzi, i wolna przestrzeń pozwalająca na swobodę 
ruchu rąk przy wykonywaniu czynności. Przestrzeń stanowiska 
powinna być wydzielona w sposób, który stwarza poczucie posiadania 
„własnego miejsca”.





• Rozmieszczenie elementów potrzebnych do pracy powinno być 
komfortowe, w optymalnym zasięgu obu rąk.

• Podstawowe kryterium to dystans zasięgu maksymalnego rąk. 
Praktycznie można sprawdzić rozmieszczenie narzędzi i materiałów 
zakreślając na blacie (albo w przestrzeni stanowiska) zasięg 
wyprostowanych kończyn górnych. Przekroczeniu tej granicy zawsze 
towarzyszy niekorzystne pochylenie tułowia. Sytuacja taka może być 
akceptowana tylko wtedy, gdy występuje rzadko, jest krótkotrwała i 
dotyczy czynności pomocniczych.

• Praca ciągła o dużym nasileniu powinna się odbywać w polu 
optymalnego zasięgu rąk, którego granica jest zakreślana przy 
przedramionach zgiętych pod kątem prostym.





• Pod komputer powinna być przeznaczona osobna przestrzeń. Na 
stanowiskach pracy, na których komputer jest głównym środkiem 
pracy, powinno znajdować się dodatkowa powierzchnia (biurko) 
przeznaczona na dokumenty, prace odręczne.
Przestrzeń pracy jest aranżowana za pomocą elementów wyposażenia 
stanowiska: stołów, siedzisk, szafek, regałów, ścianek.




