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Prawo budowlane  art.5

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany
okres użytkowania, projektować i budować w sposób
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając:

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących  (…)
Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowiska 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
w szczególności w zakresie (…)

Warunków  bezpieczeństwa i higieny pracy 



Prawo budowlane  art.56.1 i 1a
Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych,
organy:
1) (uchylony), 
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
3) (uchylony), 
4) Państwowej Straży Pożarnej 

Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt
budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod
względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych
i zdrowotnych.



zakres działań w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru 
sanitarnego należy między  innymi :

 uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany  
sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 

 uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych, 
•
w  dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola 
przestrzegania przepisów określających wymagania  higieniczne i 
zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów 
pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania 
powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z 
warunkami pracy,

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej



Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez
sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel 
medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane 
świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 
szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania 
powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Ustawa  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej



Stanowiska WSSE

Usytuowanie śmietnika

Oświetlenie

Zagłębienia pomieszczeń 
usługowych, produkcyjnych

Wysokości pomieszczeń

Zagłębienie pomieszczeń 
podmiotów leczniczych 

Stanowiska PSSE

KOMPETENCJE INSPEKCJI SANITARNEJ

Usytuowanie ustępów 
publicznych 

Stosowanie pieców i trzonów 
kuchennych na paliwo stałe  

Stosowanie recyrkulacji 
w służbie zdrowia

Usytuowanie wyrzutni 
terenowej  

Usytuowanie zbiornika na 
nieczystości ciekłe



Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP 
§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy 
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz 
przy zmianie sposobu użytkowania budynków 
oraz budowli nadziemnych i podziemnych 
spełniających funkcje użytkowe budynków, 
a także do związanych z nimi urządzeń 
budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

§ 1. 1. Rozporządzenie określa ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach pracy, w 
szczególności dotyczące:
1) obiektów budowlanych, pomieszczeń 

pracy i terenu zakładów pracy, 
2) procesów pracy, 
3) pomieszczeń i urządzeń 
higienicznosanitarnych. 

§ 4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi dzielą się na:
1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 
ludzi, w których przebywanie tych samych 
osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy 
pobyt ludzi, w których przebywanie tych 
samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 
godzin włącznie.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
4) „pomieszczeniu stałej pracy” - rozumie się 
przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny 
czas przebywania tego samego pracownika w 
ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, 
5) „pomieszczeniu czasowej pracy”-rozumie 
się przez to pomieszczenie pracy, w którym 
łączny czas przebywania tego samego 
pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 
4 godzin, 

Porównanie przepisów



POMIESZCZENIE PRACY = POMIESZCZENIE NA POBYT LUDZI 

POMIESZCZENIE STAŁEJ PRACY = POMIESZCZENIE NA STAŁY POBYT 
LUDZI 

POMIESZCZENIE CZASOWEJ  PRACY = POMIESZCZENIE NA CZASOWY 
POBYT LUDZI 

POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI ( STAŁY LUB CZASOWY ) NIE MUSZĄ 
BYĆ POMIESZCZENIAMI PRACY 

Jak wynika z powyższych przepisów; jeżeli pomieszczenie na pobyt

ludzi nie jest jednocześnie pomieszczeniem pracy – zastosowanie mają

do niego tylko przepisy WT, natomiast jeżeli pomieszczenie to jest

jednocześnie pomieszczeniem pracy – zastosowanie mają WT i ogólne

przepisy BHP



OŚWIETLENIE - Wydawanie odstępstw na brak światła 
dziennego w pomieszczeniach stałej pracy 

Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP
§ 58. 1. Dopuszcza się oświetlenie 
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 
wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub 
nie jest wskazane ze względów 
technologicznych,
2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną 
zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie 
podziemnym lub w części bud. pozbawionej 
oświetlenia dziennego.
2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym 
mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem 
stałej pracy w rozumieniu ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia 
światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest 
wymagane uzyskanie zgody właściwego 
państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego, wydanej w porozumieniu z 
właściwym okręgowym inspektorem pracy.

§25. W pomieszczeniach stałej pracy
należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że 
jest to niemożliwe lub niewskazane ze 
względu na technologię produkcji, a na 
stosowanie oświetlenia wyłącznie 
elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę 
właściwego PWIS wydaną w porozumieniu z 
okręgowym inspektorem pracy. 



Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.03.2008 r., w sprawie II
SA/Wa2140/07: §25. rozporządzenia z dnia 26 września 1997
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, dotyczy pomieszczeń pracy, które z uwagi na ich
usytuowanie mają zapewniony dostęp do światła dziennego,
jednak stosowana w tych pomieszczeniach technologia
produkcji wyklucza lub czyni niewskazanym używanie takiego
oświetlenia. Reasumując, ma on zastosowanie do pomieszczeń
pracy, w których prowadzi się działalność produkcyjną a nie
usługową.

Orzeczenie



Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP
§ 73 ust. 3 W pomieszczeniu 
produkcyjnym i usługowym 
poziom podłogi może 
znajdować się na poziomie 
terenu urządzonego przy 
budynku. Obniżenie poziomu 
podłogi poniżej terenu 
wymaga uzyskania zgody 
państwowego 
wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego wydanej w 
porozumieniu z właściwym 
okręgowym inspektorem 
pracy. 

§ 18. 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być 
lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z 
wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli 
wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win 
itp.).
2. Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się 
pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach 
podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i 
gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w 
podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach 
handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod 
warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-
budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem 
pracy.
3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku 
zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej 
pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach.

ZAGŁĘBINIE 
Wydawanie odstępstwa na zagłębienie pomieszczeń pracy 



Wyrok NSA z dnia 03.12.2003 r., w sprawie IISA3979/02: uzyskanie zgody 

na lokalizację pomieszczeń pracy poniżej poziomu terenu (w miejscu 

pozbawionym dostępu światła dziennego) nie wymaga dodatkowo zgody 

na stosowanie oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach.

Orzeczenie  



§ 72.1. Pomieszczenia do pracy, nauki 
i innych celów, w których nie 
występują czynniki uciążliwe lub 
szkodliwe dla zdrowia przeznaczone 
na stały lub czasowy pobyt :
 Nie więcej niż 4 osób 2,5m
 Powyżej 4 osób   3,0 m
 Pomieszczenia jak wyżej –na 

antresoli 2,2m
 Pomieszczenia do pracy i innych 

celów, w których występują 
czynniki uciążliwe lub szkodliwe 
dla zdrowia  3,3 m

Pomieszczenia na czasowy pobyt
ludzi:
 Brak czynników szkodliwych -

2,2m
 Występują czynniki szkodliwe -

2,5m
Uwaga! Wymagania dotyczące 
minimalnej wysokości pomieszczeń w 
zakładach pracy określają przepisy o 
bezpieczeństwie i higienie pracy.

§ 20. 1. Wysokość pom. stałej pracy nie może być mniejsza niż:
 w pom. nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 3 m; 
 w pom. występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 3,3 m.
 w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 

pracowników, 
a na każdego z nich przypada c.n. po 15 m3 wolnej objętości 
pomieszczenia - 2,5 m

 w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej 
wytwórczości w budynku mieszkalnym, bez czynników 
szkodliwych oraz gdy na jednego pracownika przypada co 
najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia - 2,5 m;

 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, 
dworcowym   i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na 
antresoli otwartej do  większego  pomieszczenia.

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:
 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki 

szkodliwe dla zdrowia; 
 2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace 

powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Uwaga! Przy  stropie pochyłym obowiązuje zasada średniej 
wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość 
pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m  

WYSOKOŚĆ - Wymagania dla pomieszczeń 

Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP



§ 77. 2.  Wysokość pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych : 

• 2,5 m - łaźnie, sauny, natryski, łazienki, ustępy, 
umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pom. 
higieny osobistej kobiet, pomieszczenia służące do 
odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i 
obuwia, a także przechowywania sprzętu do 
utrzymania czystości

• 3,0 m wysokość łaźni ogólnodostępnej, 

• dopuszcza się zmniejszenie wysokości 
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do 2,2 m w 
świetle, w przypadku gdy jest ono wyposażone w 
wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-
wywiewną –
w budynku mieszkalnym oraz w hotelu, motelu 
i pensjonacie 

§ 1. 4. (zał. nr 3)  

• 2,5 m wysokość pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych 

• dopuszcza się zmniejszenie 
wysokości pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych do 2,2 m w świetle -
w przypadku usytuowania ich 
w suterenie, piwnicy lub na 
poddaszu.

Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP

WYSOKOŚĆ- Wymagania dla pomieszczeń



WYSOKOŚĆ - wydawanie odstępstw
w zakresie wysokości pomieszczeń 

Rozporządzenie WT Rozporządzenie BHP
§ 72. ust. 2. Pomieszczenia, których wysokość 
powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co 
najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do 
wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w 
przypadku zastosowania wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub 
klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody 
państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego.

§ 20. 1. Wysokość pomieszczenia stałej pracy 
nie może być mniejsza niż:
1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie 

występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; 
2)    3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu 
prowadzone są prace powodujące   
występowanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia.
2. Wysokość pomieszczeń, o których mowa w 
ust. 1, może być obniżona w przypadku 
zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem 
uzyskania zgody państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.



EKSPERTYZA- udzielanie odstępstwa od przepisów
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz 
przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych 
spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń 
budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

1) budynków o powierzchni użytkowej nie-przekraczającej 1 000 m2,

2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 
7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w 
rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy.

3.

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków 
istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 000 m2 wymagania, o których mowa w 
§ 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób 
inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, 
uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 
państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy (…)



• Podstawę prawną 

• Dokument z którego wynika, że przedsięwzięcie  mieści się w definicji 

nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub  zmiany sposobu użytkowania 

(Decyzja o Warunkach zabudowy, zgodność z Planem)

• Charakterystykę obiektu istniejącego i projektowanego

• Projekt zagospodarowania działki lub terenu (uwzględniający sąsiedztwo 

nieruchomości) 

• Wykaz przepisów (paragrafów), które nie zostały spełnione

• Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa

• Propozycje rozwiązań zamiennych

• Uprawnienia i wpis do Izby Samorządu Zawodowego autora opracowania 

(rzeczoznawcy);

Ekspertyza powinna zawierać:



1.    Czynniki szkodliwe - bezpośrednio wywołujące schorzenia ( np.azbest);
• fizyczne (hałas, drgania, promieniowanie, pyły);

• chemiczne (gazy, pary, dymy, mgły- układy niejednorodne aerozole);

• biologiczne ( grupy od 1 do 4 wirusy bakterie grzyby do epidemii);

• psychofizyczne ( dynamiczne np. turlanie i statyczne podnoszenie, prace ręczne 
transportowe) ; 

2. Czynniki niebezpieczne - bezpośrednio wywołujące urazy (brak osłon na  

maszynach);
• napięcie (ochrona przeciwporażeniowa, odporność na ładunki dodatnie);

• praca na wysokości;

• brak osłon na maszynach, temperatura maszyn;

• gazy sprężone;

3. Czynniki uciążliwe - pośrednio wywołujące schorzenia lub urazy (praca w 
okresie zmianowym, wymuszona pozycja);

• monotonia, monotypia;

• mikroklimat gorący, (temp.>28oC) zimny ( temp.<10oC)

• zmianowość pracy ( niedoświetlenia stanowisk pracy) 

Czynniki środowiska pracy



Podmioty działające na tynku spożywczym są obowiązane przestrzegać

w zakładach wymagań higienicznych (…)

Ogólne wymagania dla pomieszczeń żywnościowych zawarte są w

załączniku II rozdział I Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu

Europejskiego i Rady i Rady z 29 kwietnia 2004r., w sprawie higieny

środków spożywczych (Dz. UL139 z 30.04.2004r)

(…) Umożliwia dobrą praktykę higieny, włącznie z ochroną przed

zanieczyszczeniem

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U.z 2015r.poz.594)



Dobra Praktyka Higieniczna /GHP/ - oznacza
działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne
które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich
etapach produkcji lub obrotu aby zapewnić
bezpieczeństwo żywności.

Dobra Praktyka Produkcyjna /GMP/ - oznacza
działania, które muszą być podjęte i warunki które muszą
być spełnione, aby produkcja odbywała się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U.z 2015r.poz.594)



 W zakładzie muszą być wydzielone pomieszczenia lub
zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i
spełniające określone zadania dot. dostaw surowców,
przemieszczania pracowników, produkcji wyrobów ich
dystrybucji, transportu wewnętrznego.

 Proces technologiczny i wszystkie działania z nim
związane powinny przebiegać w sposób prostolinijny
(jednokierunkowy).

 Ciągi technologiczne i drogi komunikacyjne czynności
„czystych” i „brudnych” nie mogą się krzyżować.
Odpowiednio zaprojektowane pomieszczenia zakładu
zapewniają jego funkcjonalność.







RZUT PIWNIC HOTEL- ZAPLECZE GASTRONOMICZNE



RZUT PARTERU HOTEL- ZAPLECZE GASTRONOMICZNE



Wymagania dla pomieszczeń

 Ogólne przepisy BHP

Pracodawca zapewnia:

 Przy zatrudnieniu do 20 osób min:
• Ustępy i umywalki
• Warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i roboczej
• Warunki do higienicznego spożywania posiłku
Jeżeli w zakładzie takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla
zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne
miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą
znajdować się w jednym pomieszczeniu

 Przy zatrudnieniu powyżej 20 osób
• Szatnie osobna dla kobiet osobna dla mężczyzn
• Osobne pomieszczenia higieniczno-sanitarne
• Pomieszczenie do spożywania posiłków

 Przy zatrudnieniu ponad 20 kobiet ponad to zapewnia
• Pomieszczenie do wypoczynku dla kobiet



Pomieszczenia sanitarnohigieniczne
Przy zatrudnieniu do 10 osób - gdy w zakładzie pracy nie występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace budzące lub nie występują
szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków,
przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w
jednym pomieszczeniu



Pomieszczenia sanitarnohigieniczne
Jeżeli w zakładzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace
brudzące lub występują szczególne wymagania sanitarne miejsca do
spożywania posiłków i przechowywania odzieży oraz umywalki muszą być
zorganizowane w osobnych pomieszczeniach (§ 3ust.2 zał.3 BHP)



Pomieszczenia sanitarnohigieniczne



Pomieszczenia sanitarnohigieniczne
• W zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami,

jeżeli wymagają tego warunki pracy lub ochrony zdrowia
pracowników (§ 21 ust.1 zał.3 BHP)



Pomieszczenia sanitarnohigieniczne



Paradoks wymagań-moje doświadczenia



Paradoks wymagań-moje doświadczenia



Paradoks wymagań-moje doświadczenia



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art.66.1

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy
określa ustawa.
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