
Wymagania dotyczące powierzchni pomieszczenia przeznaczonego do prac
biurowych

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z późn. zm.)

        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).
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