
Mikroklimat 

Co to jest mikroklimat w środowisku pracy: 

To zespół parametrów środowiska takich jak: 

• Temperatura, 

• Ciśnienie, 

• Wilgotność powietrza, 

• Skład powietrza, 

• Zapach, 

• Prędkość przepływu powietrza. 
Są one różne od parametrów występujących w otoczeniu 
zewnętrznym. 

Mikroklimat gorący: 

Przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej 
może być wykonywana praca, wspominają jednak o tym ,że 

szczególnej ochronie podlegają pracownicy młodociani oraz 
kobiety w ciąży i w okresie karmienia. Pracownicy młodociani w 
wieku powyżej 17 lat, pracujący w mikroklimacie gorącym do 
wartości 26°C wskaźnika obciążenia termicznego WBGT, mogą 
wykonywać pracę do 3 godzin na dobę. 

Do skutków narażenia na stres cieplny należą: 

• udar cieplny (porażenie cieplne) spowodowane 
przekroczeniem możliwości termoregulacyjnych i porażeniem 
ośrodka termoregulacji (najczęściej jest groźny dla życia, 
temperatura wewnętrzna ciała podnosi się do 41°C lub 
powyżej), 

• wyczerpanie cieplne spowodowane utratą wody i/lub soli przez 
pocenie, któremu towarzyszą ogólne osłabienie, zawroty 
głowy, nudności, bóle głowy, chwiejność układu krążenia, 
czasem omdlenie cieplne, 

• bolesne skurcze mięśni i inne dolegliwości ze strony mięśni 
spowodowane zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej, 

• odwodnienie spowodowane niedostatecznym uzupełnieniem 
wody utraconej przez pocenie. 

Do pracy w narażeniu na gorąco nie powinno zatrudniać się pracowników: 

• otyłych, 



• w wieku powyżej 45 roku życia (jeśli dotychczas nie pracowali 
w takim narażeniu), 

• małej wydolności fizycznej, 

• z chorobami serca i układu naczyniowego, nadciśnieniem, 
przewlekłymi chorobami dróg oddechowych i płuc, chorobami 
skóry (trudności z wydzielaniem potu), 

• nadużywających alkoholu i przyjmujących stale leki 
psychotropowe, przeciwbólowe, hipotensyjne. 

• udar cieplny (porażenie cieplne) spowodowane 
przekroczeniem możliwości termoregulacyjnych i porażeniem 
ośrodka termoregulacji (najczęściej jest groźny dla życia, 
temperatura wewnętrzna ciała podnosi się do 41°C lub 
powyżej), 

• wyczerpanie cieplne spowodowane utratą wody i/lub soli przez 
pocenie, któremu towarzyszą ogólne osłabienie, zawroty 
głowy, nudności, bóle głowy, chwiejność układu krążenia, 
czasem omdlenie cieplne, 

• bolesne skurcze mięśni i inne dolegliwości ze strony mięśni 
spowodowane zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej, 

• odwodnienie spowodowane niedostatecznym uzupełnieniem 
wody utraconej przez pocenie. 

Mikroklimat zimny 

Do skutków narażenia na mikroklimat zimny należą: 

• odmrożenie: 
- najczęściej rąk i stóp, rzadziej podudzi i nosa, 
- odmrożenia I stopnia to fioletowe zabarwienie skóry, pęcherze i mocny ból, 
- odmrożenia II stopnia to biała łamliwa skóra, po rozgrzaniu czerniejąca, brak czucia, 

• hipotermia: 
- objawy hipotermii pojawiają się, kiedy temperatura wewnętrzna ciała obniży się poniżej 
34°C, 

- gdy temperatura obniży się do 34–36°C pojawiają się dreszcze, bóle w rękach i nogach, 
podwyższone tętno, płytki oddech, 

- poniżej temperatury 34°C może wystąpić utrata przytomności, 

- poniżej temperatury 27°C występuje zatrzymanie krążenia, migotanie komór serca 

Osobę z objawami hipotermii należy przenieść do pomieszczenia o 
temperaturze pokojowej, okryć kocem lub folią izotermiczną. Jeśli 
poszkodowany jest przytomny podawać do picia ciepłe osłodzone 
napoje, nie poruszać i nie masować poszkodowanego. 



Pracownicy pracujący w mikroklimacie zimnym powinni mieć 
orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w takich warunkach. 
 
 


