
5) inne informacje mogàce usprawniç zawieranie
umów z uprawnionymi.

§ 15. Niezw∏ocznie po dokonaniu czynnoÊci zwiàza-
nych z przekazaniem akcji osobom uprawnionym
BG˚ S.A., banki spó∏dzielcze oraz banki zrzeszajàce
przeka˝à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu
Paƒstwa pisemne sprawozdania z dokonanych czyn-
noÊci.

§ 16. 1. Osoby uprawnione, które z∏o˝y∏y oÊwiad-
czenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach
zrzeszajàcych oraz ustawy o Narodowym Banku Pol-
skim, do∏àczajà zaÊwiadczenia o sta˝u pracy za okres
sprzed przekszta∏cenia BG˚ w spó∏k´ akcyjnà w termi-
nie, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Osobom uprawnionym, które nie do∏àczy∏y za-
Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1, sta˝ pracy liczony
jest wy∏àcznie od dnia powstania BG˚ S.A.

3. Bank spó∏dzielczy w upad∏oÊci przesy∏a do
BG˚ S.A. dokumentacj´ dotyczàcà listy osób upraw-
nionych do nieodp∏atnego nabycia akcji BG˚ S.A.
utworzonà na podstawie rozporzàdzenia Ministra
Skarbu Paƒstwa z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu podzia∏u 15 % akcji Banku

Gospodarki ˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pomi´dzy osoby
uprawnione (Dz. U. Nr 8, poz. 76), w terminie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3, obejmu-
je w szczególnoÊci: oÊwiadczenia osób uprawnionych,
zaÊwiadczenia o sta˝u pracy, list´ osób uprawnionych
do nabycia akcji BG˚ S.A., dokumenty dotyczàce z∏o˝o-
nych i rozpatrzonych reklamacji.

5. Do listy, o której mowa w § 5 ust. 1, BG˚ S.A. do-
∏àcza listy osób uprawnionych, z banków spó∏dziel-
czych, w których post´powanie upad∏oÊciowe zosta∏o
zakoƒczone, sporzàdzone przez syndyków masy upa-
d∏oÊci na podstawie rozporzàdzenia wymienionego
w ust. 3.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Skarbu Paƒstwa: P. Czy˝ewski
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4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu podzia∏u 15 % ak-
cji Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej Spó∏ka Akcyjna sta-
nowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa pomi´dzy osoby
uprawnione (Dz. U. Nr 8, poz. 76), które utraci∏o moc
z dniem 6 wrzeÊnia 2003 r.

1650

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy

1. Na podstawie § 2 rozporzàdzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91,
poz. 811) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych rozporzàdzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem 28 sierpnia
2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity rozporzàdzenia nie obejmuje § 3 roz-
porzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
11 czerwca 2002 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811), który stanowi:

„§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner



Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

DZIA¸ I

Przepisy wst´pne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla ogólnie obowiàzujà-
ce przepisy bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏a-
dach pracy, w szczególnoÊci dotyczàce:

1) obiektów budowlanych, pomieszczeƒ pracy i tere-
nu zak∏adów pracy;

2) procesów pracy;

3) pomieszczeƒ i urzàdzeƒ higienicznosanitarnych.

2. Przepisy rozporzàdzenia nie dotyczà Êrodków
transportu kolejowego, lotniczego, morskiego i wod-
nego Êródlàdowego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „os∏onie” — rozumie si´ przez to element lub ze-
staw elementów konstrukcyjnych s∏u˝àcy do
ochrony cz∏owieka przed niebezpiecznymi lub
ucià˝liwymi wp∏ywami pracujàcych cz´Êci, mecha-
nizmów i uk∏adów roboczych maszyny lub innego
urzàdzenia technicznego;

2)1) „pomieszczeniach higienicznosanitarnych” — ro-
zumie si´ przez to szatnie, umywalnie, pomieszcze-
nia z natryskami, ust´py, palarnie, jadalnie, z wyjàt-
kiem sto∏ówek, pomieszczenia do ogrzewania si´
pracowników oraz pomieszczenia do prania, odka-
˝ania, suszenia i odpylania odzie˝y roboczej lub
ochronnej;

3) „pomieszczeniu pracy” — rozumie si´ przez to po-
mieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników,
w którym wykonywana jest praca. Nie uwa˝a si´ za
przeznaczone na pobyt pracowników pomiesz-
czeƒ, w których:

a)2) ∏àczny czas przebywania tych samych pracow-
ników w ciàgu jednej zmiany roboczej jest krót-

szy ni˝ 2 godziny, a wykonywane czynnoÊci ma-
jà charakter dorywczy bàdê praca polega na
krótkotrwa∏ym przebywaniu zwiàzanym z dozo-
rem albo konserwacjà urzàdzeƒ lub utrzyma-
niem czystoÊci i porzàdku,

b) majà miejsce procesy technologiczne niepo-
zwalajàce na zapewnienie odpowiednich wa-
runków przebywania pracowników w celu ich
obs∏ugi, bez zastosowania Êrodków ochrony in-
dywidualnej i zachowania specjalnego re˝imu
organizacji pracy,

c) jest prowadzona hodowla roÊlin lub zwierzàt,
niezale˝nie od czasu przebywania w nich pra-
cowników zajmujàcych si´ obs∏ugà;

4) „pomieszczeniu sta∏ej pracy” — rozumie si´ przez
to pomieszczenie pracy, w którym ∏àczny czas prze-
bywania tego samego pracownika w ciàgu jednej
doby przekracza 4 godziny;

5) „pomieszczeniu czasowej pracy” — rozumie si´
przez to pomieszczenie pracy, w którym ∏àczny
czas przebywania tego samego pracownika w cià-
gu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin;

6) „przepisach techniczno-budowlanych” — rozumie
si´ przez to przepisy ustawy — Prawo budowlane
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

7) „ryzyku zawodowym” — rozumie si´ przez to
prawdopodobieƒstwo wystàpienia niepo˝àdanych
zdarzeƒ zwiàzanych z wykonywanà pracà, powo-
dujàcych straty, w szczególnoÊci wystàpienia
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowot-
nych w wyniku zagro˝eƒ zawodowych wyst´pujà-
cych w Êrodowisku pracy lub sposobu wykonywa-
nia pracy;

7a)3) „terenie zak∏adu pracy” — rozumie si´ przez to
przestrzeƒ wraz z obiektami budowlanymi, b´dàcà
w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca or-
ganizuje miejsca pracy;

7b)3) „miejscu pracy” — rozumie si´ przez to miejsce
wyznaczone przez pracodawc´, do którego pra-
cownik ma dost´p w zwiàzku z wykonywaniem
pracy; 

8) „stanowisku pracy” — rozumie si´ przez to prze-
strzeƒ pracy, wraz z wyposa˝eniem w Êrodki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy

————————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez § 1 pkt 1 lit. a rozporzàdze-

nia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91,
poz. 811), które wesz∏o w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2003 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporzàdze-
nia, o którym mowa w odnoÊniku 1.

————————
3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporzàdzenia, o którym mo-

wa w odnoÊniku 1.



i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespó∏
pracowników wykonuje prac´;

9)4) „Êrodkach ochrony indywidualnej” — rozumie si´
przez to wszelkie Êrodki noszone lub trzymane
przez pracownika w celu jego ochrony przed jed-
nym lub wi´kszà liczbà zagro˝eƒ zwiàzanych z wy-
st´powaniem niebezpiecznych lub szkodliwych
czynników w Êrodowisku pracy, w tym równie˝
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego
celu. Do Êrodków ochrony indywidualnej nie zali-
cza si´:

— zwyk∏ej odzie˝y roboczej i mundurów, które nie
sà specjalnie przeznaczone do zapewnienia bez-
pieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracownika,

— Êrodków ochrony indywidualnej u˝ywanych
przez wojsko, Policj´ i inne s∏u˝by utrzymania
porzàdku publicznego,

— wyposa˝enia stosowanego przez s∏u˝by pierw-
szej pomocy i ratownicze,

— Êrodków ochrony indywidualnej stosowanych
na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogo-
wym,

— wyposa˝enia sportowego,

— Êrodków s∏u˝àcych do samoobrony lub do od-
straszania,

— przenoÊnych urzàdzeƒ do wykrywania oraz sy-
gnalizowania zagro˝eƒ i naruszania porzàdku
publicznego;

10) „Êrodkach ochrony zbiorowej” — rozumie si´
przez to Êrodki przeznaczone do jednoczesnej
ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób,
przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
wyst´pujàcymi pojedynczo lub ∏àcznie w Êrodowi-
sku pracy, b´dàce rozwiàzaniami technicznymi
stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszy-
nach i innych urzàdzeniach;

11) „Êrodowisku pracy” — rozumie si´ przez to warun-
ki Êrodowiska materialnego (okreÊlonego czynni-
kami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi),
w którym odbywa si´ proces pracy;

12) „urzàdzeniach ochronnych” — rozumie si´ przez
to os∏ony lub takie urzàdzenia, które spe∏niajà jed-
nà lub wi´cej z ni˝ej wymienionych funkcji: 

— zapobiegajà dost´powi do stref niebezpiecz-
nych,

— powstrzymujà ruchy elementów niebezpiecz-
nych, zanim pracownik znajdzie si´ w strefie
niebezpiecznej,

— nie pozwalajà na w∏àczenie ruchu elementów
niebezpiecznych, jeÊli pracownik znajduje si´
w strefie niebezpiecznej,

— zapobiegajà naruszeniu normalnych warunków
pracy maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych,

— nie pozwalajà na uaktywnienie innych czynni-
ków niebezpiecznych lub szkodliwych;

13) „zagro˝eniu” — rozumie si´ przez to stan Êrodowi-
ska pracy mogàcy spowodowaç wypadek lub cho-
rob´;

14)5) „punkcie pierwszej pomocy” — rozumie si´ przez
to — w zale˝noÊci od wielkoÊci zak∏adu pracy, ro-
dzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci i zwiàzanych z nià
zagro˝eƒ — pomieszczenie lub wyodr´bnione miej-
sce o wystarczajàcej powierzchni, umo˝liwiajàcej
wniesienie noszy, wyposa˝one w niezb´dny sprz´t
i inne Êrodki do udzielania pierwszej pomocy;

15)5) „znaku bezpieczeƒstwa” — rozumie si´ przez to
znak utworzony przez kombinacj´ kszta∏tu geome-
trycznego, barwy i symbolu graficznego lub obraz-
kowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujàcy
okreÊlonà informacj´ zwiàzanà z bezpieczeƒstwem
lub jego zagro˝eniem;

16)5) „sygna∏ach bezpieczeƒstwa” — rozumie si´ przez
to sygna∏y Êwietlne i dêwi´kowe, komunikaty s∏ow-
ne lub sygna∏y r´czne, przekazujàce informacje
istotne dla zachowania bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia pracowników;

17)5) „sygnale Êwietlnym” — rozumie si´ przez to sy-
gna∏ emitowany przez urzàdzenie wykonane z prze-
zroczystych lub pó∏przezroczystych materia∏ów,
podÊwietlonych od wewnàtrz lub z ty∏u, tak aby da-
wa∏o to efekt Êwiecàcej powierzchni;

18)5) „sygnale dêwi´kowym” — rozumie si´ przez to
sygna∏ akustyczny (dêwi´kowy) emitowany przez
urzàdzenie przeznaczone do tego celu, bez u˝ycia
g∏osu ludzkiego i nieemitujàce tego g∏osu, wskazu-
jàcy na zaistnienie oraz — w razie potrzeby — trwa-
nie i zakoƒczenie niebezpiecznej sytuacji;

19)5) „sygnale r´cznym” — rozumie si´ przez to ustalo-
ny ruch lub uk∏ad ràk i d∏oni, s∏u˝àcy do kierowania
osobami wykonujàcymi czynnoÊci mogàce stwa-
rzaç zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa pracowników;

20)5) „komunikacie s∏ownym” — rozumie si´ przez to
ustalonà, krótkà i jednoznacznà, informacj´ s∏ownà
wypowiadanà przez cz∏owieka lub emitowanà jako
g∏os ludzki, nakazujàcà okreÊlone post´powanie
w celu zachowania bezpieczeƒstwa i ochrony zdro-
wia pracowników.

DZIA¸ II

Obiekty budowlane i teren zak∏adu pracy

§ 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których
znajdujà si´ pomieszczenia pracy, powinny byç zbudo-
wane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okreÊlo-
nymi w przepisach techniczno-budowlanych. 
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§ 4. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç na te-
renie zak∏adu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie
z Polskimi Normami i w∏aÊciwymi przepisami, drogi
komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „droga-
mi”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejÊciami”,
i dojazdy po˝arowe oraz utrzymywaç je w stanie nie-
stwarzajàcym zagro˝eƒ dla u˝ytkowników. Drogi
i przejÊcia oraz dojazdy po˝arowe nie mogà prowadziç
przez miejsca, w których wyst´pujà zagro˝enia dla ich
u˝ytkowników.

2. Drogi i przejÊcia powinny posiadaç wymiary od-
powiednie do liczby potencjalnych u˝ytkowników oraz
rodzajów i wielkoÊci stosowanych urzàdzeƒ transpor-
towych i przemieszczanych ∏adunków. Minimalne wy-
miary dróg i przejÊç okreÊlajà Polskie Normy.

3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, po-
stojowych i sk∏adowych, dojazdów po˝arowych
i przejÊç powinna byç równa i twarda lub utwardzona
oraz posiadaç noÊnoÊç odpowiednià do obcià˝enia wy-
nikajàcego ze stosowanych Êrodków transportowych
oraz przemieszczanych i sk∏adowanych materia∏ów.

4. Drogi, przejÊcia oraz place manewrowe, postojo-
we i sk∏adowe powinny posiadaç urzàdzenia lub inne
rozwiàzania techniczne zapewniajàce odprowadzanie
wód opadowych.

§ 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach
nie powinny wyst´powaç progi ani stopnie. W przy-
padku zró˝nicowania poziomów pod∏ogi, ró˝nice te
powinny byç wyrównane pochylniami o nachyleniu
dostosowanym do rodzaju u˝ywanego Êrodka trans-
portu, ale nie wi´kszym ni˝ 8 %.

2. Pochylnie powinny umo˝liwiaç bezpieczne poru-
szanie si´ pracowników i dogodny transport ∏adun-
ków.

§ 6. 1.6) Miejsca w zak∏adzie pracy, w których wy-
st´pujà zagro˝enia dla pracowników, powinny byç
oznakowane widocznymi barwami lub znakami bez-
pieczeƒstwa zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia i w Polskich Nor-
mach. 

2. Je˝eli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie
jest wystarczajàce dla zapewnienia bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne
powinny byç wy∏àczone z u˝ytkowania poprzez ich od-
powiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

3. Otwory i zag∏´bienia powinny byç zamkni´te od-
powiednimi pokrywami, a je˝eli jest to niemo˝liwe —
w∏aÊciwie ogrodzone i oznakowane.

4. Miejsca niebezpieczne na przejÊciach zagra˝ajà-
ce potkni´ciem si´, upadkiem lub uderzeniem (np.
stopnie) powinny byç pomalowane barwami bezpie-
czeƒstwa zgodnie z Polskimi Normami.

5.7) Na drogach — w miejscach, w których mo˝liwe
jest niespodziewane wtargni´cie pieszych, w szczegól-
noÊci przed bramami, drzwiami i przejÊciami, nale˝y
ustawiç barierki lub zastosowaç inne skuteczne Êrodki
ochronne.

§ 7. 1. Dróg, przejÊç i dojazdów po˝arowych nie
wolno zastawiaç materia∏ami, Êrodkami transportu,
sprz´tem i innymi przedmiotami.

2. Na skrzy˝owaniach dróg powinna byç zapewnio-
na dobra widocznoÊç.

§ 8. W tunelach przeznaczonych do sta∏ej komuni-
kacji nie powinny znajdowaç si´ rurociàgi s∏u˝àce do
transportu substancji chemicznych toksycznych lub
˝ràcych oraz substancji z innych wzgl´dów niebez-
piecznych. Wymóg ten nie dotyczy przewodów s∏u˝à-
cych do ogrzewania tunelu, je˝eli temperatura czynni-
ka grzewczego nie przekracza 95 °C.

§ 9. 1.8) Pracodawca jest obowiàzany zapewniç dro-
gi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeƒ obiektu bu-
dowlanego, w których mogà przebywaç pracownicy,
umo˝liwiajàce szybkie wydostanie si´ pracowników na
otwartà przestrzeƒ. Drogi ewakuacyjne oraz dojÊcia do
nich prowadzàce nie mogà byç zastawiane.

2. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki
ewakuacji okreÊlajà przepisy techniczno-budowlane
i dotyczàce ochrony przeciwpo˝arowej.

§ 10. 1. We wszystkich miejscach na terenie zak∏a-
du pracy, w których mogà przebywaç pracownicy, pra-
codawca jest obowiàzany zapewniç oÊwietlenie elek-
tryczne w porze nocnej lub je˝eli oÊwietlenie dzienne
jest niewystarczajàce. Wymagania dotyczàce oÊwietle-
nia okreÊlajà Polskie Normy.

2. Instalacje i urzàdzenia elektryczne powinny byç
tak wykonane i eksploatowane, aby nie nara˝a∏y pra-
cowników na pora˝enie pràdem elektrycznym, prze-
pi´cia atmosferyczne, szkodliwe oddzia∏ywanie pól
elektromagnetycznych oraz nie stanowi∏y zagro˝enia
po˝arowego, wybuchowego i nie powodowa∏y innych
szkodliwych skutków.

§ 11. Zak∏ad pracy powinien byç wyposa˝ony
w urzàdzenia zapobiegajàce zanieczyszczeniu lub ska-
˝eniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego —
powietrza, gruntu oraz wód — substancjami chemicz-
nymi, Êrodkami promieniotwórczymi albo biologicznie
zakaênymi, w zwiàzku z produkcjà bàdê innà dzia∏alno-
Êcià zak∏adu pracy.

§ 12. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç ochro-
n´ obiektów budowlanych i urzàdzeƒ technicznych
przed gromadzeniem si´ ∏adunków i wy∏adowaniami
elektrycznoÊci statycznej — stwarzajàcymi zagro˝enia
w Êrodowisku pracy.
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§ 13. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç do-
statecznà iloÊç wody zdatnej do picia oraz do celów hi-
gienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpo˝aro-
wych.

2. IloÊç wody do celów higienicznych przypadajàca
dziennie na ka˝dego pracownika jednoczeÊnie zatrud-
nionego nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

1) 120 l — przy pracach w kontakcie z substancjami
szkodliwymi, trujàcymi lub zakaênymi albo powo-
dujàcymi silne zabrudzenie py∏ami, w tym
90 l w przypadku korzystania z natrysków;

2) 90 l — przy pracach brudzàcych, wykonywanych
w wysokiej temperaturze lub wymagajàcych za-
pewnienia nale˝ytej higieny procesów technolo-
gicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z na-
trysków; 

3) 30 l — przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2.

3. Niezale˝nie od iloÊci wody, okreÊlonej w ust. 2,
nale˝y zapewniç wod´ niezb´dnà do utrzymania czy-
stoÊci pomieszczeƒ i terenu zak∏adu pracy w iloÊci co
najmniej 1,5 l na dob´ na ka˝dy metr kwadratowy po-
wierzchni pod∏ogi, wymagajàcej zmywania, oraz co
najmniej 2,5 l na dob´ na ka˝dy metr kwadratowy po-
wierzchni terenu poza budynkami, wymagajàcej pole-
wania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

DZIA¸ III

Pomieszczenia pracy

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 14. Pracodawca jest obowiàzany utrzymywaç po-
mieszczenia pracy w czystoÊci i porzàdku oraz zapew-
niç ich okresowe remonty i konserwacje w celu zacho-
wania wymagaƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposa˝enie po-
winny zapewniaç pracownikom bezpieczne i higienicz-
ne warunki pracy. W szczególnoÊci w pomieszczeniach
pracy nale˝y zapewniç oÊwietlenie naturalne i sztucz-
ne, odpowiednià temperatur´, wymian´ powietrza
oraz zabezpieczenie przed wilgocià, niekorzystnymi
warunkami cieplnymi i nas∏onecznieniem, drganiami
oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
i ucià˝liwoÊciami.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst´pujà
czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura,
ha∏as, drgania, promieniowanie, gazy, py∏y, pary itp.)
powinny byç zastosowane rozwiàzania techniczne
uniemo˝liwiajàce przedostawanie si´ tych czynników
do innych pomieszczeƒ pracy oraz do pomieszczeƒ hi-
gienicznosanitarnych.

3. Âciany i sufity pomieszczeƒ pracy, w których wy-
dzielajà si´ substancje szkodliwe dla zdrowia pracow-

ników lub py∏y niebezpieczne pod wzgl´dem wybu-
chowym, powinny mieç pokrycie ochronne, zabezpie-
czajàce przed adsorpcjà i gromadzeniem si´ py∏u oraz
powinny byç przystosowane do ∏atwego czyszczenia
lub zmywania.

4. Je˝eli ze wzgl´du na rodzaj wykonywanych robót
lub rodzaj stosowanych urzàdzeƒ mo˝e zachodziç nie-
bezpieczeƒstwo wybuchu, stropy, dachy i Êciany po-
mieszczeƒ pracy powinny byç wykonane zgodnie z wy-
maganiami bezpieczeƒstwa dla tego rodzaju robót lub
znajdujàcych si´ tam urzàdzeƒ oraz zgodnie z przepisa-
mi techniczno-budowlanymi.

§ 16. 1.9) W pomieszczeniach oraz na drogach znaj-
dujàcych si´ w obiektach budowlanych pod∏ogi powin-
ny byç stabilne, równe, nieÊliskie, niepylàce i odporne
na Êcieranie oraz nacisk, a tak˝e ∏atwe do utrzymania
w czystoÊci. 

2. W pomieszczeniach, w których mogà wystàpiç
mieszaniny wybuchowe palnych par, py∏ów lub gazów
z powietrzem, powierzchnie pod∏óg powinny byç wy-
konane z materia∏u niepowodujàcego iskrzenia mecha-
nicznego lub wy∏adowaƒ elektrostatycznych.

3.10) Je˝eli pod∏oga jest wykonana z materia∏u b´-
dàcego dobrym przewodnikiem ciep∏a lub je˝eli przy
wykonywaniu pracy wyst´puje jej zamoczenie,
w przejÊciach oraz w miejscach do stania i siedzenia
powinny znajdowaç si´ podesty izolujàce od zimna
lub wilgoci albo powinny byç stosowane inne Êrodki
izolujàce. Podesty powinny byç stabilne, wytrzyma∏e
na obcià˝enie u˝ytkowe, zabezpieczajàce przed poÊli-
zgiem i potkni´ciem oraz ∏atwe do utrzymania w czy-
stoÊci.

§ 17. W pomieszczeniach magazynowych i na dro-
gach znajdujàcych si´ w obiektach budowlanych po-
winny byç umieszczone informacje o dopuszczalnym
obcià˝eniu stropów.

§ 18. 1. Pomieszczenia sta∏ej pracy nie powinny byç
lokalizowane poni˝ej poziomu otaczajàcego terenu,
z wyjàtkiem pomieszczeƒ, o których mowa w ust. 2,
oraz je˝eli wymaga tego rodzaj produkcji (w ch∏od-
niach, rozlewniach win itp.).

2. Poni˝ej poziomu otaczajàcego terenu mogà znaj-
dowaç si´ pomieszczenia pracy w gara˝u, kot∏owni
i warsztatach podr´cznych, pomieszczenia handlowe,
us∏ugowe i gastronomiczne w ulicznych przejÊciach
podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyj-
nych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz
w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania
wymagaƒ przepisów techniczno-budowlanych i po
uzyskaniu zgody w∏aÊciwego paƒstwowego woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozu-
mieniu z okr´gowym inspektorem pracy.
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3. Na warunkach okreÊlonych w ust. 2 i w przypad-
ku zapewnienia oÊwietlenia dziennego, pomieszczenia
sta∏ej pracy mogà znajdowaç si´ w suterenach lub piw-
nicach.

§ 19. 1. Powierzchnia i wysokoÊç pomieszczeƒ pra-
cy powinny zapewniaç spe∏nienie wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, z uwzgl´dnieniem rodzaju
wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz
czasu przebywania pracowników w tych pomieszcze-
niach.

2. Na ka˝dego z pracowników jednoczeÊnie zatrud-
nionych w pomieszczeniach sta∏ej pracy powinno przy-
padaç co najmniej 13 m3 wolnej obj´toÊci pomieszcze-
nia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni pod∏ogi
(niezaj´tej przez urzàdzenia techniczne, sprz´t itp.).

§ 20. 1. WysokoÊç pomieszczenia sta∏ej pracy nie
mo˝e byç mniejsza ni˝:

1) 3 m w Êwietle — je˝eli w pomieszczeniu nie wyst´-
pujà czynniki szkodliwe dla zdrowia;

2)11) 3,3 m w Êwietle — je˝eli w pomieszczeniu prowa-
dzone sà prace powodujàce wyst´powanie czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia.

2. WysokoÊç pomieszczeƒ, o których mowa
w ust. 1, mo˝e byç obni˝ona w przypadku zastosowa-
nia klimatyzacji — pod warunkiem uzyskania zgody
paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3. WysokoÊç okreÊlona w ust. 1 pkt 1 mo˝e byç
zmniejszona do:

1) 2,5 m w Êwietle: 

a) je˝eli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie
wi´cej ni˝ 4 pracowników, a na ka˝dego z nich
przypada co najmniej po 15 m3 wolnej obj´toÊci
pomieszczenia lub

b) w pomieszczeniu us∏ugowym lub produkcyjnym
drobnej wytwórczoÊci mieszczàcym si´ w bu-
dynku mieszkalnym, je˝eli przy wykonywanych
pracach nie wyst´pujà py∏y lub substancje szko-
dliwe dla zdrowia, ha∏as nie przekracza dopusz-
czalnych wartoÊci poziomu dêwi´ku w budyn-
kach mieszkalnych, okreÊlonych w Polskich Nor-
mach, a na jednego pracownika przypada co naj-
mniej 15 m3 wolnej obj´toÊci pomieszczenia;

2) 2,2 m w Êwietle — w dy˝urce, portierni, kantorze,
kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w po-
mieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej
do wi´kszego pomieszczenia.

4. WysokoÊç pomieszczenia czasowej pracy nie
mo˝e byç mniejsza ni˝:

1) 2,2 m w Êwietle — je˝eli w pomieszczeniu nie wy-
st´pujà czynniki szkodliwe dla zdrowia;

2)11) 2,5 m w Êwietle — je˝eli w pomieszczeniu prowa-
dzone sà prace powodujàce wyst´powanie czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia.

5. W pomieszczeniu o stropie pochy∏ym wymaga-
nia okreÊlone w ust. 1, 3 i 4 stosuje si´ do Êredniej
wysokoÊci pomieszczenia, przy czym w najni˝szym
miejscu wysokoÊç pomieszczenia nie mo˝e byç
mniejsza w Êwietle ni˝ 1,9 m (liczàc od poziomu pod-
∏ogi do najni˝ej po∏o˝onej cz´Êci konstrukcyjnej 
sufitu).

§ 21. 1. Do pomieszczeƒ i stanowisk pracy po∏o-
˝onych na ró˝nych poziomach powinny prowadziç
bezpieczne dojÊcia sta∏ymi schodami lub pochyl-
niami.

2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie
powinny byç Êliskie, a w miejscach, w których mo˝e wy-
st´powaç zaleganie py∏ów — powinny byç a˝urowe.

3. Zamocowane na sta∏e drabiny lub klamry mo-
gà byç stosowane jako dojÊcia dodatkowe oprócz
schodów, a zamiast schodów — tylko w wyjàtkowych
przypadkach uzasadnionych wzgl´dami u˝ytkowymi
lub gdy nie ma technicznych mo˝liwoÊci ich zastoso-
wania.

4. Wymagania, jakie powinny spe∏niaç schody i po-
chylnie, okreÊlajà przepisy techniczno-budowlane.

§ 22. 1. Wymiary otworów drzwiowych w ka˝dym
pomieszczeniu powinny byç odpowiednie do liczby
pracowników z nich korzystajàcych oraz do rodzaju
i wielkoÊci u˝ywanych urzàdzeƒ transportowych i prze-
mieszczanych ∏adunków. Wymiary otworów drzwio-
wych okreÊla Polska Norma.

2. Sposób otwierania drzwi z pomieszczeƒ pracy
i z pomieszczeƒ higienicznosanitarnych powinien od-
powiadaç wymaganiom przepisów techniczno-bu-
dowlanych i dotyczàcych ochrony przeciwpo˝arowej.

3. Drzwi rozsuwane muszà byç wyposa˝one w urzà-
dzenia zapobiegajàce ich wypadni´ciu z prowadnic.

4. Drzwi i bramy otwierajàce si´ do góry muszà byç
wyposa˝one w urzàdzenia zapobiegajàce ich przypad-
kowemu opadaniu.

5. Wrota bram powinny byç wyposa˝one w urzà-
dzenia zapobiegajàce ich przypadkowemu zamkni´ciu.

6. Wahad∏owe drzwi i bramy muszà byç przezroczy-
ste lub posiadaç przezroczyste panele.

7. Drzwi i bramy przezroczyste powinny byç wyko-
nane z materia∏u odpornego na rozbicie lub ze szk∏a
hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w wi-
docznym miejscu.

8. Pomi´dzy pomieszczeniami nie nale˝y wykony-
waç progów, chyba ˝e warunki techniczne wymagajà
ich zastosowania. W takich przypadkach nale˝y je
oznaczyç w sposób widoczny.
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9.12) Drzwi i bramy otwierane i zamykane mecha-
nicznie powinny tak funkcjonowaç, aby nie stwarza∏y
zagro˝enia urazem. Drzwi takie powinny mieç zamon-
towane ∏atwo rozpoznawalne i ∏atwo dost´pne z obu
stron urzàdzenie do ich zatrzymywania, a tak˝e powin-
ny byç przystosowane do r´cznego otwierania.

§ 23. Pomieszczenia pracy, w których przebywajà
pracownicy, nie mogà byç zamykane w sposób unie-
mo˝liwiajàcy wyjÊcie z pomieszczenia. Je˝eli istniejà
wzgl´dy wymagajàce zamykania pomieszczeƒ w cza-
sie pracy przed osobami nieupowa˝nionymi, nale˝y
stosowaç przy drzwiach zamki uniemo˝liwiajàce wej-
Êcie z zewnàtrz, a jednoczeÊnie umo˝liwiajàce wyjÊcie
z pomieszczenia bez u˝ycia klucza. W takiej sytuacji na-
le˝y przewidzieç mo˝liwoÊç powiadamiania pracowni-
ków znajdujàcych si´ w takich pomieszczeniach o nie-
bezpieczeƒstwie gro˝àcym z zewnàtrz.

§ 24. 1. Szyby w oknach oraz inne przedmioty i po-
wierzchnie szklane, znajdujàce si´ w pomieszczeniach
pracy, nara˝one na uszkodzenia w zwiàzku z rodzajem
prowadzonych prac, powinny byç od strony, po której
mogà znajdowaç si´ ludzie, os∏oni´te siatkà zabezpie-
czajàcà przed od∏amkami szk∏a.

2. Przezroczyste Êciany dzia∏owe, znajdujàce si´
w pomieszczeniach pracy, w pobli˝u takich pomiesz-
czeƒ lub wzd∏u˝ przejÊç — muszà byç jednoznacznie
oznakowane oraz wykonane z materia∏u odpornego na
rozbicie lub tak os∏oni´te, aby niemo˝liwe by∏o zetkni´-
cie si´ pracownika ze Êcianà lub jego zranienie w razie
rozbicia tej Êciany.

Rozdzia∏ 2

OÊwietlenie

§ 25. W pomieszczeniach sta∏ej pracy nale˝y zapew-
niç oÊwietlenie dzienne, chyba ̋ e jest to niemo˝liwe lub
niewskazane ze wzgl´du na technologi´ produkcji, a na
stosowanie oÊwietlenia wy∏àcznie elektrycznego praco-
dawca uzyska∏ zgod´ w∏aÊciwego paƒstwowego woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego wydanà w porozu-
mieniu z okr´gowym inspektorem pracy. 

§ 26. 1. OÊwietlenie dzienne na poszczególnych sta-
nowiskach pracy powinno byç dostosowane do rodza-
ju wykonywanych prac i wymaganej dok∏adnoÊci oraz
powinno spe∏niaç wymagania okreÊlone w Polskiej
Normie.

2. Niezale˝nie od oÊwietlenia dziennego w po-
mieszczeniach pracy nale˝y zapewniç oÊwietlenie elek-
tryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

§ 27. 1. Stosunek wartoÊci Êrednich nat´˝enia
oÊwietlenia w pomieszczeniach sàsiadujàcych ze sobà,
przez które odbywa si´ komunikacja wewn´trzna, nie
powinien byç wi´kszy ni˝ 5 do 1.

2. Przy wyjÊciu z pomieszczeƒ, w których ze wzgl´-
dów technologicznych praca jest wykonywana w ciem-
noÊci (np. ciemnie optyczne), powinny byç zapewnione
warunki umo˝liwiajàce stopniowà adaptacj´ wzroku.

§ 28. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w któ-
rych w razie awarii oÊwietlenia mogà wystàpiç zagro-
˝enia dla ˝ycia lub zdrowia pracowników, nale˝y za-
pewniç oÊwietlenie awaryjne o odpowiednim nat´˝e-
niu, zgodnie z Polskà Normà.

§ 28a.13) Instalacje oÊwietleniowe w pomieszcze-
niach, w których znajdujà si´ miejsca pracy, oraz w ko-
rytarzach powinny byç dobrane i wykonane tak, aby
nie nara˝a∏y pracownika na wypadek powodowany ro-
dzajem zainstalowanego oÊwietlenia.

§ 29. 1. Okna, Êwietliki i naÊwietla w pomieszcze-
niach pracy o du˝ej wilgotnoÊci powietrza powinny
byç wykonane w sposób zapobiegajàcy skraplaniu si´
w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie du˝ego
zaparowania pomieszczenia i mo˝liwoÊci spadania
kropel wody na stanowisko pracy nale˝y zainstalowaç
rynienki lub inne urzàdzenia odprowadzajàce wod´
z okien, Êwietlików i naÊwietli.

2. Szyby w oknach i Êwietlikach powinny byç czyste
oraz przepuszczaç dostatecznà iloÊç Êwiat∏a. Do mycia
okien i Êwietlików powinien byç zapewniony dogodny
i bezpieczny dost´p.

3. Okna i Êwietliki powinny byç wyposa˝one w od-
powiednie urzàdzenia eliminujàce nadmierne opero-
wanie promieni s∏onecznych padajàcych na stanowi-
ska pracy.

4. Okna i Êwietliki, przeznaczone do wietrzenia po-
mieszczeƒ, nale˝y wyposa˝yç w urzàdzenia pozwalajà-
ce na otwieranie ich w sposób ∏atwy i bezpieczny z po-
ziomu pod∏ogi oraz ustawienie cz´Êci otwieranych
w po˝àdanym po∏o˝eniu.

Rozdzia∏ 3

Ogrzewanie i wentylacja

§ 30. W pomieszczeniach pracy nale˝y zapewniç
temperatur´ odpowiednià do rodzaju wykonywanej
pracy (metod pracy i wysi∏ku fizycznego niezb´dnego
do jej wykonania) nie ni˝szà ni˝ 14 °C (287 K), chyba ˝e
wzgl´dy technologiczne na to nie pozwalajà. W po-
mieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lek-
ka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych tem-
peratura nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 18 °C (291 K).

§ 31. Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny
byç zabezpieczone przed niekontrolowanà emisjà cie-
p∏a w drodze promieniowania, przewodzenia i konwek-
cji oraz przed nap∏ywem ch∏odnego powietrza z ze-
wnàtrz.
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§ 32. 1.14) W pomieszczeniach pracy powinna byç
zapewniona wymiana powietrza wynikajàca z potrzeb
u˝ytkowych i funkcji tych pomieszczeƒ, bilansu ciep∏a
i wilgotnoÊci oraz zanieczyszczeƒ sta∏ych i gazowych. 

2.14) W pomieszczeniach pracy, w których wydzie-
lajà si´ substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna byç
zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie by∏y
przekraczane wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ tych substancji.

3. Wymagania dotyczàce parametrów powietrza
w pomieszczeniach pracy okreÊlajà odr´bne przepisy
i Polskie Normy.

§ 33. W pomieszczeniach pracy, w których nast´pu-
je wydzielanie si´ ciep∏a przez promieniowanie w iloÊci
przekraczajàcej na stanowiskach pracy

kJ ⋅ godz.
2 500 —————
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nale˝y stosowaç nawiewnà wentylacj´ miejscowà. Pa-
rametry nawiewanego powietrza powinny spe∏niaç
wymagania dla mikroklimatu goràcego, okreÊlone
w przepisach w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy.

§ 34. Urzàdzenia lub ich cz´Êci, z których mogà wy-
dzielaç si´ szkodliwe gazy, pary lub py∏y, powinny byç
zhermetyzowane. W razie niemo˝liwoÊci zhermetyzo-
wania, urzàdzenia te powinny byç wyposa˝one w miej-
scowe wyciàgi.

§ 35. 1.15) Powietrze doprowadzane do pomiesz-
czeƒ pracy z zewnàtrz przy zastosowaniu klimatyzacji
lub wentylacji mechanicznej powinno byç oczyszczone
z py∏ów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

2.15) Klimatyzacja lub wentylacja nie mo˝e powo-
dowaç przeciàgów, wyzi´bienia lub przegrzewania po-
mieszczeƒ pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

3. Strumieƒ powietrza pochodzàcy z urzàdzeƒ wen-
tylacji nawiewnej nie powinien byç skierowany bezpo-
Êrednio na stanowisko pracy.

§ 36. 1. Maksymalna temperatura nawiewane-
go powietrza nie powinna przekraczaç 70 °C (343 K)
przy nawiewie powietrza na wysokoÊci nie mniejszej
ni˝ 3,5 m od poziomu pod∏ogi stanowiska pracy 
i 45 °C (318 K) — w pozosta∏ych przypadkach.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst´pujà
∏atwo palne lub niebezpieczne pod wzgl´dem wybu-
chowym py∏y, gazy lub pary, maksymalna temperatu-
ra nawiewanego powietrza powinna byç zgodna
z przepisami w sprawie ochrony przeciwpo˝arowej.

§ 37.16) 1. W przypadku zastosowania systemu kli-
matyzacji lub wentylacji mechanicznej nale˝y zapewniç: 

1) odpowiednià konserwacj´ urzàdzeƒ i instalacji kli-
matyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopusz-
czenia do awarii;

2) stosowanie Êrodków majàcych na celu ogranicze-
nie nat´˝enia i rozprzestrzeniania si´ ha∏asu
i drgaƒ powodowanych pracà urzàdzeƒ klimatyza-
cyjnych i wentylacyjnych. 

2. Je˝eli w zwiàzku z wydzielaniem si´ w procesie
pracy substancji szkodliwych dla zdrowia awaria wen-
tylacji mo˝e zagra˝aç zdrowiu pracowników, nale˝y za-
stosowaç system kontrolny sygnalizujàcy stan zagro-
˝enia.

§ 38. 1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy
wentylacji mechanicznej z recyrkulacjà powietrza iloÊç
powietrza Êwie˝ego nie powinna byç mniejsza ni˝ 10 %
ogólnej iloÊci wymienianego powietrza.

2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeƒ
pracy przy stosowaniu recyrkulacji zanieczyszczenie
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno prze-
kraczaç poziomu, przy którym suma stosunków st´˝eƒ
poszczególnych substancji do odpowiadajàcych im
wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ przekra-
cza 0,3.

3. Recyrkulacja powietrza nie powinna byç stoso-
wana w pomieszczeniach pracy, w których wyst´puje
nara˝enie na mikroorganizmy chorobotwórcze lub
znajdujà si´ substancje trujàce, cuchnàce albo mo˝li-
we jest nag∏e zwi´kszenie st´˝enia szkodliwych sub-
stancji, a tak˝e w przestrzeniach zagro˝onych wybu-
chem.

DZIA¸ IV

Procesy pracy

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 39. 1. Pracodawca jest obowiàzany oceniaç i do-
kumentowaç ryzyko zawodowe, wyst´pujàce przy
okreÊlonych pracach, oraz stosowaç niezb´dne Êrodki
profilaktyczne zmniejszajàce ryzyko. W szczególnoÊci
pracodawca jest obowiàzany:

1)17) zapewniç organizacj´ pracy i stanowisk pracy
w sposób zabezpieczajàcy pracowników przed za-
gro˝eniami wypadkowymi oraz oddzia∏ywaniem
czynników szkodliwych dla zdrowia i ucià˝liwoÊci
— z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci psychofizycznych
pracowników; 

2) zapewniç likwidacj´ zagro˝eƒ dla zdrowia i ˝ycia
pracowników g∏ównie przez stosowanie technolo-
gii, urzàdzeƒ, materia∏ów i substancji niepowodu-
jàcych takich zagro˝eƒ.
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2. Je˝eli ze wzgl´du na rodzaj procesu pracy likwi-
dacja zagro˝eƒ nie jest mo˝liwa, nale˝y stosowaç od-
powiednie rozwiàzania organizacyjne i techniczne,
w tym odpowiednie Êrodki ochrony zbiorowej, ograni-
czajàce wp∏yw tych zagro˝eƒ na zdrowie i bezpieczeƒ-
stwo pracowników.

3. W sytuacji gdy ograniczenie zagro˝eƒ w wyniku
zastosowania rozwiàzaƒ organizacyjnych i technicz-
nych nie jest wystarczajàce, pracodawca jest obowià-
zany zapewniç pracownikom Êrodki ochrony indywi-
dualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagro˝eƒ.

4.18) Pracodawca powinien zapewniç pracownikom
informacje o istniejàcych zagro˝eniach, przed którymi
chroniç ich b´dà Êrodki ochrony indywidualnej oraz in-
formacje o tych Êrodkach i zasadach ich stosowania.
Szczegó∏owe zasady stosowania Êrodków ochrony in-
dywidualnej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

5.18) Przy pracach stwarzajàcych niebezpieczeƒ-
stwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludê-
mi wykonujàcymi te prace powinny byç stosowane sy-
gna∏y bezpieczeƒstwa — r´czne lub komunikaty s∏ow-
ne, zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 40. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç sys-
tematyczne kontrole stanu bezpieczeƒstwa i higieny
pracy ze szczególnym uwzgl´dnieniem organizacji
procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych
urzàdzeƒ technicznych oraz ustaliç sposoby rejestracji
nieprawid∏owoÊci i metody ich usuwania.

2. W razie stwierdzenia bezpoÊredniego zagro˝enia
dla ˝ycia lub zdrowia pracowników, osoba kierujàca
pracownikami jest obowiàzana do niezw∏ocznego
wstrzymania prac i podj´cia dzia∏aƒ w celu usuni´cia
tego zagro˝enia.

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiàzany udost´pniç
pracownikom, do sta∏ego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczeƒstwa i higieny pracy dotyczàce:

1) stosowanych w zak∏adzie procesów technologicz-
nych oraz wykonywania prac zwiàzanych z zagro-
˝eniami wypadkowymi lub zagro˝eniami zdrowia
pracowników;

2) obs∏ugi maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych;

3) post´powania z materia∏ami szkodliwymi dla zdro-
wia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

2.19) Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny
w sposób zrozumia∏y dla pracowników wskazywaç
czynnoÊci, które nale˝y wykonaç przed rozpocz´ciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykony-
wania pracy, czynnoÊci do wykonania po jej zakoƒcze-

niu oraz zasady post´powania w sytuacjach awaryj-
nych stwarzajàcych zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
pracowników. Instrukcje dotyczàce prac zwiàzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych powinny uwzgl´dniaç informacje zawarte
w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

§ 42. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany
konstrukcyjne urzàdzeƒ technicznych oraz zmiany
w sposobie u˝ytkowania pomieszczeƒ powinny byç
poprzedzone ocenà pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawc´. 

§ 43. 1. Je˝eli w pomieszczeniu pracy, w którym za-
trudniona jest tylko jedna osoba, mogà w sytuacji awa-
ryjnej wystàpiç zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia pra-
cowników, a w szczególnoÊci zagro˝enia: po˝arowe, wy-
buchowe, pora˝enia pràdem elektrycznym, wydzielania
si´ trujàcych i szkodliwych gazów lub par — pracodaw-
ca powinien wprowadziç obowiàzek meldowania si´ tej
osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.

2. Pracodawca powinien ustaliç rodzaje pomiesz-
czeƒ, o których mowa w ust. 1, a tak˝e okreÊliç sposób
meldowania si´ oraz post´powania w razie braku mel-
dunków.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç pra-
cownikom sprawnie funkcjonujàcy system pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz Êrodki do udzielania
pierwszej pomocy. W szczególnoÊci pracodawca powi-
nien zapewniç:

1)20) punkty pierwszej pomocy w wydzia∏ach (oddzia-
∏ach), w których wykonywane sà prace powodujà-
ce du˝e zagro˝enia wypadkowe lub wydzielanie si´
par, gazów albo py∏ów szkodliwych dla zdrowia —
wyposa˝one w umywalki z ciep∏à i zimnà wodà
oraz w niezb´dny sprz´t i inne Êrodki do udzielania
pierwszej pomocy;

2) apteczki w poszczególnych wydzia∏ach (oddzia-
∏ach) zak∏adu pracy.

2. IloÊç, usytuowanie i wyposa˝enie punktów
pierwszej pomocy i apteczek powinny byç ustalone
w porozumieniu z lekarzem sprawujàcym profilaktycz-
nà opiek´ zdrowotnà nad pracownikami, z uwzgl´dnie-
niem rodzajów i nasilenia wyst´pujàcych zagro˝eƒ.

3. Obs∏uga punktów i apteczek, o których mowa
w ust. 1, na ka˝dej zmianie powinna byç powierzana
wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzie-
laniu pierwszej pomocy. 

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach,
w widocznych miejscach, powinny byç wywieszone in-
strukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypad-
ku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania
apteczek powinny byç odpowiednio oznakowane,
zgodnie z Polskà Normà, i ∏atwo dost´pne.
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Rozdzia∏ 2

Organizacja stanowisk pracy

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny byç urzàdzone
stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynno-
Êci oraz psychofizycznych w∏aÊciwoÊci pracowników,
przy czym wymiary wolnej (niezaj´tej przez urzàdze-
nia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewniç
pracownikom swobod´ ruchu wystarczajàcà do wyko-
nywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzgl´dnie-
niem wymagaƒ ergonomii.

2. Stanowiska pracy, na których wyst´puje ryzyko
po˝aru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmio-
tów albo wydzielenia si´ substancji szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byç zaopatrzo-
ne w urzàdzenia ochronne zapewniajàce ochron´ pra-
cowników przed skutkami tego ryzyka.

3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace
powodujà wyst´powanie czynników szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byç tak usytu-
owane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na
innych stanowiskach nie byli nara˝eni na te czynniki.

4.21) Stanowiska pracy znajdujàce si´ na zewnàtrz
pomieszczeƒ powinny byç tak usytuowane i zorganizo-
wane, aby pracownicy byli chronieni przed zagro˝enia-
mi zwiàzanymi w szczególnoÊci:

1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami,
niskà lub wysokà temperaturà, silnym wiatrem
i spadajàcymi przedmiotami; 

2) ze szkodliwym dla zdrowia ha∏asem, jak równie˝
szkodliwymi gazami, parami lub py∏ami.

W razie niebezpieczeƒstwa powinno byç mo˝liwe
szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowni-
ków lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej po-
mocy.

§ 46. 1. Na stanowiskach pracy nale˝y zapewniç wy-
nikajàcà z technologii powierzchni´ oraz odpowiednie
urzàdzenia pomocnicze przeznaczone na sk∏adowanie
materia∏ów, wyrobów, przyrzàdów, narz´dzi i odpadów.

2. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywaç
surowców, gotowych wyrobów, materia∏ów pomocni-
czych i odpadów w iloÊciach wi´kszych od wynikajà-
cych z potrzeb technologicznych, umo˝liwiajàcych
utrzymanie ciàg∏oÊci pracy na danej zmianie. Odpady
produkcyjne powinny byç sukcesywnie usuwane.

3. Szmaty, tampony, trociny itp. nasycone lub za-
nieczyszczone substancjami ∏atwo zapalnymi, utlenia-
jàcymi si´ lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydziela-
jàce ucià˝liwe zapachy — nale˝y przechowywaç w za-
mkni´tych naczyniach z materia∏u niepalnego oraz co
najmniej raz na dob´ usuwaç z pomieszczeƒ pracy

i niszczyç w sposób okreÊlony w instrukcji, o której mo-
wa w § 41.

§ 47. 1. Do ka˝dego stanowiska pracy powinno byç
zapewnione bezpieczne i wygodne dojÊcie, przy czym
jego wysokoÊç na ca∏ej d∏ugoÊci nie powinna byç
mniejsza w Êwietle ni˝ 2 m.

2. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami kon-
strukcyjnymi maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych
dopuszcza si´ zmniejszenie wysokoÊci dojÊcia do
1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznako-
waniu znakami bezpieczeƒstwa zgodnymi z Polskà
Normà.

3. PrzejÊcia mi´dzy maszynami a innymi urzàdze-
niami lub Êcianami przeznaczone tylko do obs∏ugi tych
urzàdzeƒ powinny mieç szerokoÊç co najmniej 0,75 m;
je˝eli w przejÊciach tych odbywa si´ ruch dwukierun-
kowy, szerokoÊç ich powinna wynosiç co najmniej 1 m.

§ 48. Pracodawca zatrudniajàcy pracowników nie-
pe∏nosprawnych powinien zapewniç dostosowanie
stanowisk pracy oraz dojÊç do nich — do potrzeb i mo˝-
liwoÊci tych pracowników, wynikajàcych ze zmniejszo-
nej sprawnoÊci.

§ 49. 1. Przy wykonywaniu pracy niewymagajàcej
stale pozycji stojàcej nale˝y zapewniç pracownikom
mo˝liwoÊç siedzenia.

2. Przy wykonywaniu pracy wymagajàcej stale po-
zycji stojàcej lub chodzenia nale˝y zapewniç pracowni-
kom mo˝liwoÊç odpoczynku w pobli˝u miejsca pracy
w pozycji siedzàcej.

3. Siedziska powinny spe∏niaç wymagania Polskich
Norm.

§ 50. 1. Stosowane w zak∏adach pracy drabiny prze-
noÊne powinny spe∏niaç wymagania Polskich Norm.

2. Przy u˝ywaniu drabin przenoÊnych niedopusz-
czalne jest w szczególnoÊci:

1) stosowanie drabin uszkodzonych;

2) stosowanie drabiny jako drogi sta∏ego transportu,
a tak˝e do przenoszenia ci´˝arów o masie powy˝ej
10 kg;

3) u˝ywanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;

4) u˝ywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;

5) ustawianie drabiny na niestabilnym pod∏o˝u;

6) opieranie drabiny przystawnej o Êliskie p∏aszczy-
zny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy ma-
teria∏ów niezapewniajàce stabilnoÊci drabiny;

7) stawianie drabiny przed zamkni´tymi drzwiami, je-
˝eli nie sà one zamkni´te na klucz od strony usta-
wianej drabiny;

8) ustawianie drabin w bezpoÊrednim sàsiedztwie
maszyn i innych urzàdzeƒ — w sposób stwarzajà-
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cy zagro˝enia dla pracowników u˝ywajàcych dra-
biny;

9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

10) przenoszenie drabiny o d∏ugoÊci powy˝ej 4 m przez
jednà osob´.

3. Drabina przystawna powinna wystawaç ponad
powierzchni´, na którà prowadzi, co najmniej 0,75 m,
a kàt jej nachylenia powinien wynosiç od 65° do 75°.

Rozdzia∏ 3

Obs∏uga i stosowanie maszyn, narz´dzi
i innych urzàdzeƒ technicznych

§ 51.22) 1. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne,
zwane dalej „maszynami”, powinny spe∏niaç wymaga-
nia bezpieczeƒstwa i higieny pracy, okreÊlone w odr´b-
nych przepisach, przez ca∏y okres ich u˝ytkowania.

2. Monta˝, demonta˝ i eksploatacja maszyn, w tym
ich obs∏uga, powinny odbywaç si´ przy zachowaniu wy-
magaƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ergonomii,
uwzgl´dniajàcych instrukcje zawarte w dokumentacji
techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania
oraz u˝ytkowania maszyn powinny uwzgl´dniaç mini-
malizacj´ ryzyka zawodowego, w szczególnoÊci poprzez:

1) zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomi´dzy
ruchomymi cz´Êciami maszyn a ruchomymi lub
sta∏ymi elementami otoczenia;

2) zapewnienie, aby wszystkie u˝ywane lub produko-
wane materia∏y bàdê energia by∏y w bezpieczny
sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowi-
ska pracy.

§ 52.22) 1. Ka˝da maszyna powinna byç wyposa˝o-
na w element sterowniczy przeznaczony do jej ca∏kowi-
tego i bezpiecznego zatrzymywania.

2. Gdy jest to konieczne w zwiàzku z zagro˝eniami,
jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem za-
trzymania si´, maszyna powinna byç wyposa˝ona
w urzàdzenie do zatrzymywania awaryjnego.

3. Elementy sterownicze maszyn majàce wp∏yw na
bezpieczeƒstwo muszà byç widoczne i mo˝liwe do zi-
dentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaga-
niami okreÊlonymi w Polskich Normach.

4. Elementy sterownicze nie mogà stwarzaç jakich-
kolwiek zagro˝eƒ, w szczególnoÊci spowodowanych
ich niezamierzonym u˝yciem.

§ 53.22) Maszyny powinny byç wyposa˝one w ∏atwo
odró˝niajàce si´ i odpowiednio oznakowane urzàdze-
nia do od∏àczania od wszystkich êróde∏ energii. W∏à-
czenie zasilania energià nie mo˝e powodowaç zagro˝e-
nia dla obs∏ugi.

§ 54. 1.23) W przypadku zespo∏owej obs∏ugi maszy-
ny lub gdy stwarza ona zagro˝enie dla otoczenia, nale-
˝y zapewniç sygnalizacj´ ostrzegawczà i alarmowà —
∏atwo dostrzegalnà i zrozumia∏à.

2.24) Maszyny wielostanowiskowe powinny byç
wyposa˝one w urzàdzenia sygnalizacji dêwi´kowej lub
Êwietlnej automatycznie wysy∏ajàce sygna∏y uprzedza-
jàce o uruchomieniu maszyny. Sygna∏y powinny byç
odbierane na wszystkich stanowiskach pracy przy da-
nej maszynie.

§ 55. 1. Elementy ruchome i inne cz´Êci maszyn,
które w razie zetkni´cia si´ z nimi stwarzajà zagro˝enie,
powinny byç do wysokoÊci co najmniej 2,5 m od pozio-
mu pod∏ogi (podestu) stanowiska pracy os∏oni´te lub
zaopatrzone w inne skuteczne urzàdzenia ochronne,
z wyjàtkiem przypadków, gdy spe∏nienie tych wyma-
gaƒ nie jest mo˝liwe ze wzgl´du na funkcj´ maszyny.

2. Pasy, ∏aƒcuchy, taÊmy, ko∏a z´bate i inne elemen-
ty uk∏adów nap´dowych oraz cz´Êci maszyn zagra˝ajà-
ce spadni´ciem, znajdujàce si´ nad stanowiskami pra-
cy lub przejÊciami na wysokoÊci ponad 2,5 m od pozio-
mu pod∏ogi, powinny byç os∏oni´te co najmniej od do-
∏u trwa∏ymi os∏onami.

3. Os∏ony stosowane na maszynach powinny unie-
mo˝liwiaç bezpoÊredni dost´p do strefy niebezpiecz-
nej. Os∏ony niepe∏ne (wykonane z siatki, blachy perfo-
rowanej, pr´tów itp.) powinny znajdowaç si´ w takiej
odleg∏oÊci od elementów niebezpiecznych, aby przy
danej wielkoÊci i kszta∏cie otworów nie by∏o mo˝liwe
bezpoÊrednie dotkni´cie tych elementów. Odleg∏oÊci
bezpieczeƒstwa okreÊlajà Polskie Normy.

4.25) Maszyny powinny byç oznakowane znakami
i barwami bezpieczeƒstwa, zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia oraz
w Polskich Normach. 

§ 56. 1. Urzàdzenia ochronne stosowane przy ma-
szynach powinny spe∏niaç nast´pujàce ogólne wyma-
gania:

1) zapewniaç bezpieczeƒstwo zarówno pracownikowi
zatrudnionemu bezpoÊrednio przy obs∏udze ma-
szyny, jak i osobom znajdujàcym si´ w jej pobli˝u;

2) dzia∏aç niezawodnie, posiadaç odpowiednià trwa-
∏oÊç i wytrzyma∏oÊç;

3) funkcjonowaç samoczynnie, niezale˝nie od woli
i uwagi obs∏ugujàcego, w przypadkach gdy jest to
celowe i mo˝liwe;

4) nie mogà byç ∏atwo usuwane lub od∏àczane bez
pomocy narz´dzi;
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5) nie mogà utrudniaç wykonywania operacji techno-
logicznej ani ograniczaç mo˝liwoÊci Êledzenia jej
przebiegu oraz nie mogà powodowaç zagro˝eƒ
i dodatkowego obcià˝enia fizycznego lub psychicz-
nego pracowników.

2. Urzàdzenia ochronne przy maszynach szczegól-
nie niebezpiecznych powinny byç tak skonstruowa-
ne, aby:

1) zdj´cie, otwarcie lub wy∏àczenie urzàdzenia
ochronnego powodowa∏o natychmiastowe zatrzy-
manie maszyny bàdê jej niebezpiecznych elemen-
tów lub niemo˝liwe by∏o zdj´cie albo otwarcie
os∏ony podczas ruchu os∏anianych elementów;

2) ponowne za∏o˝enie, zamkni´cie lub w∏àczenie
urzàdzenia ochronnego nie uruchamia∏o automa-
tycznie maszyny.

3. U˝ywanie maszyny bez wymaganego urzàdzenia
ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowa-
niu jest niedopuszczalne.

4. Szczegó∏owe wymagania dla urzàdzeƒ ochron-
nych okreÊlajà Polskie Normy.

§ 57. Maszyny i narz´dzia oraz ich urzàdzenia
ochronne powinny byç utrzymywane w stanie spraw-
noÊci technicznej i czystoÊci zapewniajàcej u˝ytkowa-
nie ich bez szkody dla bezpieczeƒstwa i zdrowia pra-
cowników oraz stosowane tylko w procesach i warun-
kach, do których sà przeznaczone.

§ 58. 1. O dostrze˝onych wadach lub uszkodzeniach
maszyny pracownik powinien niezw∏ocznie zawiado-
miç prze∏o˝onego.

2. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono
w czasie pracy, powinny byç niezw∏ocznie zatrzymane
i wy∏àczone z zasilania energià. Wznowienie pracy ma-
szyny bez usuni´cia uszkodzenia jest niedopuszczalne.

3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostajàce
w naprawie powinny byç wycofane z u˝ytkowania oraz
wyraênie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabez-
pieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy ich uruchomienie.

§ 59. 1. Maszyn b´dàcych w ruchu nie wolno pozo-
stawiaç bez obs∏ugi lub nadzoru, chyba ˝e dokumenta-
cja techniczno-ruchowa stanowi inaczej.

2. Pracodawca jest obowiàzany ustaliç rodzaje ma-
szyn, które wymagajà sta∏ej obs∏ugi, a pozostawianie
ich bez niej mo˝e byç przyczynà katastrofy, wybuchu
lub po˝aru, oraz ustaliç szczegó∏owe warunki obs∏ugi
i nadzoru nad pracà tych maszyn.

§ 60. 1. Maszyn b´dàcych w ruchu nie wolno napra-
wiaç, czyÊciç i smarowaç, z wyjàtkiem smarowania za
pomocà specjalnych urzàdzeƒ okreÊlonych w doku-
mentacji techniczno-ruchowej.

2. Pracownicy zatrudnieni przy obs∏udze maszyn
z ruchomymi elementami nie mogà pracowaç w odzie-

˝y z luênymi (zwisajàcymi) cz´Êciami, jak np. luêno za-
koƒczone r´kawy, krawaty, szaliki, po∏y, oraz bez na-
kryç g∏owy okrywajàcych w∏osy.

§ 61. 1.26) Je˝eli obs∏uga, naprawa, remont lub kon-
serwacja maszyn powoduje zagro˝enia dla bezpie-
czeƒstwa lub zdrowia pracowników — pracodawca po-
winien zapewniç, aby czynnoÊci te wykonywane by∏y
przez pracowników upowa˝nionych i posiadajàcych
odpowiednie przygotowanie. 

2. W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest
r´czne zak∏adanie i zrzucanie pasów p´dnych, lin
i taÊm. CzynnoÊci te mogà byç wykonywane wy∏àcznie
przy u˝yciu specjalnych urzàdzeƒ przeznaczonych do
tego celu.

3. P´dnie powinny posiadaç urzàdzenia do zawie-
szania pasów p´dnych zapobiegajàce zetkni´ciu si´
zrzuconych pasów, lin lub taÊm z cz´Êciami p´dni b´-
dàcymi w ruchu.

4. Pasy p´dne, liny i taÊmy p´dne mogà byç napi-
nane, naprawiane, ∏àczone, skracane i smarowane po
unieruchomieniu nap´du maszyny.

Rozdzia∏ 4

Transport wewn´trzny i magazynowanie

§ 62. 1. Pracodawca powinien zapewniç zastosowa-
nie odpowiednich rozwiàzaƒ organizacyjnych i tech-
nicznych, zw∏aszcza w zakresie wyposa˝enia technicz-
nego, w celu wyeliminowania potrzeby r´cznego prze-
mieszczania ci´˝arów.

2. JeÊli nie ma mo˝liwoÊci unikni´cia r´cznego prze-
mieszczania ci´˝arów, nale˝y podjàç odpowiednie
przedsi´wzi´cia, w tym wyposa˝yç pracowników w nie-
zb´dne Êrodki w celu zmniejszenia ucià˝liwoÊci i zagro-
˝eƒ zwiàzanych z wykonywaniem tych czynnoÊci.

§ 63. 1. R´czne przemieszczanie i przewo˝enie ci´-
˝arów o masie przekraczajàcej ustalone normy jest nie-
dopuszczalne.

2.27) Szczegó∏owe wymagania dotyczàce r´cznego
transportu okreÊlajà przepisy w sprawie bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy r´cznych pracach transporto-
wych oraz przepisy o pracach wzbronionych kobietom
i m∏odocianym.

§ 64. 1. Masa ∏adunków przemieszczanych przy
u˝yciu Êrodków transportowych nie powinna przekra-
czaç dopuszczalnej noÊnoÊci lub udêwigu danego
Êrodka transportowego.

2. Masa i rozmieszczenie ∏adunku na Êrodkach
transportowych powinny zapewniaç bezpieczne wa-
runki przewozu i prze∏adunku.
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3. ¸adunek powinien byç zabezpieczony w szcze-
gólnoÊci przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypy-
waniem si´ ze Êrodka transportu.

§ 64a.28) Stosowane do za∏adunku i roz∏adunku po-
mosty i rampy powinny byç odpowiednie do wymia-
rów i masy ∏adunków przeznaczonych do transportu.
Na pomost i ramp´ powinno prowadziç co najmniej
jedno wejÊcie.

§ 65. Przy obs∏udze urzàdzeƒ transportu zmechani-
zowanego mogà byç zatrudniane tylko osoby o kwalifi-
kacjach w∏aÊciwych do obs∏ugi okreÊlonego urzàdzenia.

§ 66. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç opra-
cowanie zasad ruchu na drogach wewnàtrzzak∏ado-
wych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym.

2. W zasadach ruchu, wymienionych w ust. 1, nale-
˝y okreÊliç w szczególnoÊci maksymalne pr´dkoÊci
Êrodków transportu i komunikacji na drogach we-
wnàtrzzak∏adowych oraz w pomieszczeniach zak∏adu
pracy, uzale˝nione od szerokoÊci dróg, nat´˝enia ru-
chu, widocznoÊci itp.

3. Drogi powinny byç oznakowane znakami drogo-
wymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

§ 67. Wymagania dotyczàce transportu przy u˝yciu
dêwignic, przenoÊników, wózków jezdniowych z nap´-
dem silnikowym oraz kolei wewnàtrzzak∏adowych
okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 68. 1. Materia∏y i inne przedmioty, zwane dalej
„materia∏ami”, powinny byç magazynowane w po-
mieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych.
Pomieszczenia magazynowe powinny spe∏niaç wyma-
gania bezpieczeƒstwa, stosownie do rodzaju i w∏aÊci-
woÊci sk∏adowanych w nich materia∏ów.

2. Przy sk∏adowaniu materia∏ów nale˝y:

1) okreÊliç dla ka˝dego rodzaju sk∏adowanego mate-
ria∏u miejsce, sposób i dopuszczalnà wysokoÊç
sk∏adowania;

2) zapewniç, aby masa sk∏adowanego ∏adunku nie
przekracza∏a dopuszczalnego obcià˝enia urzàdzeƒ
przeznaczonych do sk∏adowania (rega∏ów, pode-
stów itp.);

3) zapewniç, aby masa sk∏adowanego ∏adunku, ∏àcz-
nie z masà urzàdzeƒ przeznaczonych do jego sk∏a-
dowania i transportu, nie przekracza∏a dopuszczal-
nego obcià˝enia pod∏óg i stropów, na których od-
bywa si´ sk∏adowanie;

4) wywiesiç czytelne informacje o dopuszczalnym
obcià˝eniu pod∏óg, stropów i urzàdzeƒ przeznaczo-
nych do sk∏adowania.

§ 69. 1. Rega∏y powinny mieç odpowiednio wytrzy-
ma∏à i stabilnà konstrukcj´ oraz zabezpieczenia przed
ich przewróceniem si´.

2. SzerokoÊç odst´pów mi´dzy rega∏ami powinna
byç odpowiednia do stosowanych Êrodków transpor-
towych oraz powinna umo˝liwiaç bezpieczne opero-
wanie tymi Êrodkami i ∏adunkami.

§ 70. 1. Sposób uk∏adania materia∏ów na rega∏ach
i ich zdejmowania nie mo˝e stwarzaç zagro˝eƒ dla bez-
pieczeƒstwa pracowników.

2. Przedmioty ∏atwo t∏ukàce si´, niebezpieczne sub-
stancje i preparaty chemiczne oraz materia∏y o naj-
wi´kszej masie powinny byç sk∏adowane na najni˝-
szych pó∏kach rega∏ów.

§ 71. Przedmioty, których wymiary, kszta∏t i masa
decydujà o ich indywidualnym sposobie sk∏adowania,
powinny byç ustawiane lub uk∏adane stabilnie,
z uwzgl´dnieniem po∏o˝enia ich Êrodka ci´˝koÊci, tak
aby zapobiec ich wywróceniu si´ lub spadni´ciu.

§ 72. 1. Przy sk∏adowaniu materia∏ów w stosach na-
le˝y zapewniç:

1) statecznoÊç stosów poprzez sk∏adowanie na wyso-
koÊç uzale˝nionà od rodzaju materia∏ów (ich wy-
miarów, masy, kszta∏tu) oraz wytrzyma∏oÊci opa-
kowaƒ;

2) wiàzanie mi´dzy warstwami;

3) uk∏adanie stosów tak, aby Êrodek ci´˝koÊci przed-
miotów sk∏adowanych pozostawa∏ wewnàtrz obry-
su stosów;

4) zachowanie odleg∏oÊci mi´dzy stosami, umo˝li-
wiajàcej bezpieczne uk∏adanie i przemieszczanie
materia∏ów.

2. Roz∏adunek stosów powinien byç prowadzony
kolejno poczàwszy od najwy˝szych warstw. Niedo-
puszczalne jest wyjmowanie materia∏ów ze Êrodka sto-
sów.

§ 73. Przy sk∏adowaniu materia∏ów na paletach lub
w kontenerach stosuje si´ odpowiednio przepis § 69
ust. 2.

§ 74. 1. Przy sk∏adowaniu materia∏ów sypkich lu-
zem nale˝y zapewniç:

1) powierzchni´ sk∏adowà, która przy zachowaniu kà-
ta zsypu naturalnego umo˝liwi zachowanie przejÊç
lub przejazdów wokó∏ ha∏dy lub zwa∏u;

2) wytrzyma∏oÊç zapór odpowiednià do parcia sk∏a-
dowanego materia∏u sypkiego;

3) w miar´ potrzeby wynikajàcej z ochrony sàsied-
nich stref pracy oraz technicznych mo˝liwoÊci —
szczelne obudowanie miejsca prze∏adunku i urzà-
dzeƒ prze∏adunkowych oraz po∏àczenie ich z urzà-
dzeniami odciàgajàcymi py∏ w miejscu jego po-
wstawania;

4) bezpieczne metody pracy, szczególnie przy r´cz-
nym pobieraniu i przenoszeniu materia∏ów.
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2. Wchodzenie pracowników na zwa∏y materia∏ów
sypkich gro˝àcych zasypaniem dozwolone jest jedynie
w przypadkach wyjàtkowej koniecznoÊci z zastosowa-
niem pomostów lub innych urzàdzeƒ zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo, a tak˝e przy zapewnieniu asekuracji
przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.

§ 75. 1. Przy sk∏adowaniu materia∏ów pylàcych lu-
zem nale˝y zapewniç szczelne ogrodzenie co najmniej
do wysokoÊci 0,5 m ponad wysokoÊç sk∏adowanego
materia∏u.

2. Transport materia∏ów, o których mowa w ust. 1,
mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie specjalnymi Êrodkami
transportu lub w zamkni´tych pojemnikach (np. konte-
nerach).

§ 76. Przy sk∏adowaniu materia∏ów sk∏onnych do
samozapalenia si´ nale˝y je zabezpieczyç przed samo-
zap∏onem, a w szczególnoÊci ograniczyç wysokoÊç
sk∏adowania, stosowaç kominy wentylacyjne oraz
przesypywaç lub cz´sto przerzucaç ha∏dy i zwa∏y.

§ 77. Niedopuszczalne jest sk∏adowanie materia-
∏ów bezpoÊrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odleg∏oÊci mniejszej (liczàc
w poziomie od skrajnych przewodów) ni˝:

1) 2 m — od linii niskiego napi´cia;

2) 5 m — od linii wysokiego napi´cia do 15 kV;

3)29) 10 m — od linii wysokiego napi´cia do 30 kV;

4)30) 15 m — od linii wysokiego napi´cia powy˝ej
30 kV.

Rozdzia∏ 5

Ochrona przed ha∏asem

§ 78. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç
ochron´ pracowników przed zagro˝eniami zwiàzanymi
z nara˝eniem na ha∏as, a w szczególnoÊci zapewniç
stosowanie:

1) procesów technologicznych niepowodujàcych
nadmiernego ha∏asu;

2) maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych powodujà-
cych mo˝liwie najmniejszy ha∏as, nieprzekraczajà-
cy dopuszczalnych wartoÊci;

3) rozwiàzaƒ obni˝ajàcych poziom ha∏asu w proce-
sach pracy.

2. Dopuszczalne wartoÊci ha∏asu w Êrodowisku pra-
cy okreÊlajà w∏aÊciwe przepisy i Polskie Normy.

§ 79. 1. Na stanowiskach pracy, na których mimo
zastosowania mo˝liwych rozwiàzaƒ technicznych i or-

ganizacyjnych poziom ha∏asu przekracza dopuszczalne
normy, pracodawca ma obowiàzek zapewniç:

1) ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha∏asu oraz opracowanie i zastosowanie
programu dzia∏aƒ technicznych i organizacyjnych,
majàcych na celu najskuteczniejsze zmniejszenie
nara˝enia pracowników na ha∏as;

2) zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochro-
ny s∏uchu, dobrane do wielkoÊci charakteryzujà-
cych ha∏as i do cech indywidualnych pracowników
oraz ich stosowanie;

3) ograniczenie czasu ekspozycji na ha∏as, w tym sto-
sowanie przerw w pracy;

4) oznakowanie stref zagro˝onych ha∏asem, a tak˝e,
gdy jest to uzasadnione ze wzgl´du na stopieƒ za-
gro˝enia oraz mo˝liwe, ograniczenie dost´pu do
tych stref poprzez ich odgrodzenie.

2. W odniesieniu do stanowisk pracy, o których mo-
wa w ust. 1, nale˝y zapewniç pracownikom informacj´
na temat:

— wyników pomiarów ha∏asu i zagro˝enia dla zdro-
wia wynikajàcego z nara˝enia na ha∏as,

— dzia∏aƒ podj´tych w zwiàzku z przekroczeniem na
okreÊlonych stanowiskach dopuszczalnych warto-
Êci ha∏asu,

— w∏aÊciwego doboru i sposobu u˝ywania indywi-
dualnych ochron s∏uchu.

Rozdzia∏ 6

Prace szczególnie niebezpieczne

A. Przepisy ogólne

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozu-
mie si´ prace, o których mowa w niniejszym rozdziale,
oraz prace okreÊlone jako szczególnie niebezpieczne
w innych przepisach dotyczàcych bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzàdzeƒ
i instalacji, a tak˝e inne prace o zwi´kszonym zagro˝e-
niu lub wykonywane w utrudnionych warunkach,
uznane przez pracodawc´ jako szczególnie niebez-
pieczne.

2. Pracodawca jest obowiàzany do ustalenia i aktu-
alizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
wyst´pujàcych w zak∏adzie pracy.

§ 81. Pracodawca powinien okreÊliç szczegó∏owe
wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zw∏asz-
cza zapewniç:

1) bezpoÊredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu osób;

2) odpowiednie Êrodki zabezpieczajàce;
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3) instrukta˝ pracowników obejmujàcy w szczególnoÊci:

a) imienny podzia∏ pracy,

b) kolejnoÊç wykonywania zadaƒ,

c) wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy
poszczególnych czynnoÊciach.

B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remon-
towe i monta˝owe prowadzone bez wstrzy-
mania ruchu zak∏adu pracy lub jego cz´Êci

§ 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe
i monta˝owe prowadzone bez wstrzymania ruchu za-
k∏adu pracy lub jego cz´Êci w miejscach przebywania
pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub
dzia∏ania maszyn i innych urzàdzeƒ technicznych po-
winny byç organizowane w sposób nienara˝ajàcy pra-
cowników na niebezpieczeƒstwa i ucià˝liwoÊci wynika-
jàce z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastoso-
waniem szczególnych Êrodków ostro˝noÊci.

§ 83. 1. Przed rozpocz´ciem robót, o których mowa
w § 82, pracodawca, u którego majà byç prowadzone
roboty, i osoba kierujàca robotami powinni ustaliç
w podpisanym protokole szczegó∏owe warunki bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, z podzia∏em obowiàzków
w tym zakresie.

2. O prowadzonych robotach oraz o niezb´dnych
Êrodkach bezpieczeƒstwa, jakie nale˝y stosowaç w cza-
sie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaç
pracowników przebywajàcych lub mogàcych przebywaç
na terenie prowadzenia robót albo w jego sàsiedztwie.

3. Teren prowadzenia robót, o których mowa
w § 82, powinien byç wydzielony i wyraênie oznakowa-
ny. W miejscach niebezpiecznych nale˝y umieÊciç zna-
ki informujàce o rodzaju zagro˝enia oraz stosowaç in-
ne Êrodki zabezpieczajàce przed skutkami zagro˝eƒ
(siatki, bariery itp.).

§ 84. 1. Spawanie wykonywane w ramach robót,
o których mowa w § 82, powinno byç prowadzone na
podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie
ustalonym u danego pracodawcy.

2. Szczegó∏owe wymagania bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy przy spawaniu i ci´ciu metali regulujà od-
r´bne przepisy.

C. Prace w zbiornikach, kana∏ach,
wn´trzach urzàdzeƒ technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni´tych

§ 85. Przepisy niniejszej cz´Êci dotyczà pracy
w zbiornikach, kana∏ach, studniach, studzienkach ka-
nalizacyjnych, wn´trzach urzàdzeƒ technicznych i w in-
nych zamkni´tych przestrzeniach, do których wejÊcie
odbywa si´ przez w∏azy lub otwory o niewielkich roz-
miarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych
dalej „zbiornikami”.

§ 86. 1. Podj´cie i prowadzenie pracy w zbiornikach
mo˝e nastàpiç jedynie na podstawie pisemnego po-
zwolenia wydanego w trybie ustalonym przez praco-
dawc´.

2. Przy pracy w zbiornikach nale˝y zapewniç sta∏y
nadzór. Osoba wydajàca polecenie wykonania takiej
pracy powinna sprawdziç, czy przygotowania organi-
zacyjne i techniczne zapewniajà bezpieczeƒstwo pra-
cownikom podczas wykonywania pracy.

3.31) Pracownikowi znajdujàcemu si´ w zbiorniku
nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç udzielenia natychmiasto-
wej pierwszej pomocy w razie nag∏ej potrzeby lub wy-
padku.

§ 87. 1. Prace w zbiorniku mogà byç podj´te i pro-
wadzone, z zastrze˝eniem ust. 2, po spe∏nieniu nast´-
pujàcych wymagaƒ:

1) zbiornik nale˝y opró˝niç i wst´pnie oczyÊciç przez
przemycie, przedmuchanie parà lub gazem oboj´t-
nym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmu-
chiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;

2) je˝eli praca w zbiorniku mo˝e byç zwiàzana z za-
gro˝eniem po˝arowym, nale˝y stosowaç niezb´d-
ne Êrodki ochrony przeciwpo˝arowej;

3) od∏àczyç dop∏yw do zbiornika materia∏ów, sub-
stancji i czynników z innych zbiorników, przewo-
dów, aparatury itp.;

4) znajdujàce si´ we wn´trzu zbiornika grzejniki, urzà-
dzenia ruchome i inne mogàce stworzyç zagro˝e-
nie nale˝y od∏àczyç od êróde∏ zasilania;

5) na czas trwania prac w zbiorniku nale˝y wy∏àczyç
z ruchu lub unieruchomiç tory kolejowe, zwrotnice,
przenoÊniki, miejsca zsypu itp., znajdujàce si´ nad
zbiornikiem;

6) bezpoÊrednio przed przystàpieniem do pracy we-
wnàtrz zbiornika powietrze w zbiorniku nale˝y zba-
daç na zawartoÊç tlenu oraz gazów i par substancji
toksycznych i palnych;

7)32) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna
si´ ró˝niç od temperatury otoczenia o wi´cej ni˝ 
5 oC (5 K);

8)33) zapewnienie niezb´dnych Êrodków ochrony
zbiorowej i indywidualnej.

2. Wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczà
przygotowania kana∏u do wykonywania w nim pracy,
a pkt 3 — kana∏u i studzienki kanalizacyjnej. Przed wy-
konywaniem prac w kanale lub studzience nale˝y prze-
wietrzyç dany odcinek kana∏u, pozostawiajàc otwarte
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w∏azy, oraz wy∏àczyç ten odcinek kanalizacyjny, a je˝e-
li to nie jest mo˝liwe — maksymalnie ograniczyç sp∏yw
Êcieków.

§ 88. BezpoÊrednio przed przystàpieniem pracow-
ników do pracy w zbiorniku osoba kierujàca pracowni-
kami jest obowiàzana poinformowaç ich o:

1) zakresie pracy, jakà majà wykonaç;

2) rodzaju zagro˝eƒ, jakie mogà wystàpiç;

3) niezb´dnych Êrodkach ochrony zbiorowej i indywi-
dualnej oraz o sposobie ich stosowania;

4) sposobie sygnalizacji mi´dzy pracujàcymi we-
wnàtrz zbiornika a asekurujàcymi ich na zewnàtrz
zbiornika;

5) post´powaniu w razie wystàpienia zagro˝enia.

§ 89. 1. Pracownik lub pracownicy wykonujàcy pra-
c´ wewnàtrz zbiornika powinni byç asekurowani co
najmniej przez jednà osob´ znajdujàcà si´ na zewnàtrz.
Osoba asekurujàca powinna byç w sta∏ym kontakcie
z pracownikami znajdujàcymi si´ wewnàtrz zbiornika
oraz mieç mo˝liwoÊç niezw∏ocznego powiadomienia
innych osób mogàcych, w razie potrzeby, niezw∏ocznie
udzieliç pomocy.

2. Pracownik wchodzàcy do wn´trza zbiornika po-
winien byç wyposa˝ony w odpowiednie Êrodki ochro-
ny indywidualnej, a w szczególnoÊci:

1) szelki bezpieczeƒstwa z linkà umocowanà do od-
powiednio wytrzyma∏ego elementu konstrukcji ze-
wn´trznej;

2) he∏m ochronny i odzie˝ ochronnà;

3) sprz´t izolujàcy ochronny uk∏adu oddechowego.

3. Wyposa˝enie w Êrodki ochrony indywidualnej
osoby asekurujàcej powinno byç takie, jak wyposa˝e-
nie pracowników wchodzàcych do wn´trza zbiornika.

4. Niestosowanie ochron uk∏adu oddechowego jest
dopuszczalne wy∏àcznie w warunkach, gdy zawartoÊç
tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 %
oraz gdy w powietrzu tym nie wyst´pujà substancje
szkodliwe dla zdrowia w st´˝eniu przekraczajàcym naj-
wy˝sze dopuszczalne st´˝enia czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy ani nie istnieje niebez-
pieczeƒstwo ich wystàpienia podczas przebywania
pracownika w zbiorniku.

5. Decyzj´ o niestosowaniu przez pracowników
ochron uk∏adu oddechowego w zwiàzku ze spe∏nie-
niem warunków, o których mowa w ust. 4, mo˝e pod-
jàç jedynie osoba kierujàca pracownikami.

§ 90. 1. W czasie przebywania pracowników we-
wnàtrz zbiornika wszystkie w∏azy powinny byç otwar-
te, a je˝eli nie jest to wystarczajàce do utrzymania wy-
maganych parametrów powietrza w zbiorniku — nale-
˝y w tym czasie stosowaç sta∏y nadmuch powietrza.

2. Wn´trze zbiornika powinno byç oÊwietlone przy
u˝yciu êród∏a Êwiat∏a elektrycznego o bezpiecznym na-
pi´ciu.

3. Transport narz´dzi, innych przedmiotów i mate-
ria∏ów wewnàtrz zbiornika powinien odbywaç si´
w sposób niestwarzajàcy zagro˝eƒ i ucià˝liwoÊci dla
zatrudnionych tam pracowników.

4. Je˝eli istnieje mo˝liwoÊç powstania st´˝eƒ wy-
buchowych w zbiorniku, nale˝y zastosowaç Êrodki za-
pobiegajàce wybuchowi.

5. Je˝eli praca ma byç wykonana wewnàtrz zbiorni-
ka zawierajàcego materia∏y p∏ynne lub sypkie, w któ-
rym istnieje mo˝liwoÊç utoni´cia lub zasypania pra-
cownika — niezale˝nie od zabezpieczenia odpowiedni-
mi Êrodkami ochrony indywidualnej — pracownik po-
winien byç opuszczany do wn´trza na pomoÊcie lub in-
nym urzàdzeniu umo˝liwiajàcym bezpieczne wykona-
nie pracy.

D. Prace przy u˝yciu materia∏ów
niebezpiecznych

§ 91. Materia∏ami niebezpiecznymi w rozumieniu
rozporzàdzenia sà w szczególnoÊci substancje i prepa-
raty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwa-
rzajàcych zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia.

§ 92. 1.34) Pracodawca jest obowiàzany informo-
waç pracowników o w∏aÊciwoÊciach fizycznych, che-
micznych i biologicznych stosowanych w zak∏adzie
pracy materia∏ów, pó∏fabrykatów i wyrobów gotowych
oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeƒstwa pracowni-
ków zwiàzanym z ich stosowaniem, a tak˝e o sposo-
bach bezpiecznego ich stosowania oraz post´powania
z nimi w sytuacjach awaryjnych.

2. Materia∏y o nieznanych w∏aÊciwoÊciach, do cza-
su ich zbadania, mogà byç stosowane tylko w warun-
kach laboratoryjnych, do celów badawczych i doÊwiad-
czalnych, przy zastosowaniu wzmo˝onych Êrodków
ostro˝noÊci.

§ 93. 1. Materia∏y niebezpieczne nale˝y przechowy-
waç w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do
tego celu i odpowiednio oznakowanych.

2. Pomieszczenia, aparatura, Êrodki transportu,
zbiorniki i opakowania, w których sà stosowane, prze-
mieszczane lub przechowywane materia∏y niebez-
pieczne powinny byç odpowiednie do w∏aÊciwoÊci
tych materia∏ów.

3. W czasie transportu, sk∏adowania i stosowania
materia∏ów niebezpiecznych nale˝y stosowaç odpo-
wiednie Êrodki ochrony zbiorowej i indywidualnej —
chroniàce pracowników przed szkodliwym lub niebez-
piecznym dzia∏aniem tych materia∏ów.
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§ 94. 1. Zbiorniki, naczynia i inne opakowania s∏u-
˝àce do przechowywania materia∏ów niebezpiecznych
powinny byç:

1) oznakowane w sposób okreÊlony w odr´bnych
przepisach;

2) wykonane z materia∏u niepowodujàcego niebez-
piecznych reakcji chemicznych z ich zawartoÊcià
i nieulegajàcego uszkodzeniu w wyniku dzia∏ania
znajdujàcego si´ w nich materia∏u niebezpiecznego;

3) wytrzyma∏e i zabezpieczone przed uszkodzeniem
z zewnàtrz odpowiednio do warunków ich stoso-
wania;

4) odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wy-
dostawaniem si´ z nich niebezpiecznej zawartoÊci
lub dostaniem si´ do ich wn´trza innych substan-
cji, które w kontakcie z ich zawartoÊcià mogà stwo-
rzyç stan zagro˝enia;

5) wype∏nione w sposób zapewniajàcy wolnà prze-
strzeƒ odpowiednio do mo˝liwoÊci termicznego
rozszerzania si´ cieczy w warunkach przechowy-
wania, transportu i stosowania.

2. Opró˝nione pojemniki po materia∏ach niebez-
piecznych przeznaczone do wielokrotnego u˝ycia po-
winny spe∏niaç wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 1—4.

3. Przechowywanie materia∏ów niebezpiecznych
w pojemnikach i opakowaniach s∏u˝àcych do Êrodków
spo˝ywczych jest niedopuszczalne.

§ 95. 1. Przy przechowywaniu ciek∏ego materia∏u
niebezpiecznego w sta∏ych zbiornikach nale˝y:

1) stosowaç odpowiednie zabezpieczenia przed roz-
lewaniem i rozprzestrzenianiem si´ zawartoÊci
zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny,
rynny, koryta, zbiorniki rezerwowe;

2) zapewniç urzàdzenie do bezpiecznego pomiaru ilo-
Êci cieczy zawartej w zbiorniku;

3) uniemo˝liwiç dost´p osób niepowo∏anych do
miejsc, w których znajdujà si´ zbiorniki.

2. Zbiorniki z ciek∏ymi materia∏ami niebezpieczny-
mi oraz cieczami goràcymi mogà byç umieszczane nad
stanowiskami pracy lub przejÊciami wy∏àcznie w przy-
padkach wymuszonych przez proces technologiczny.
W takich przypadkach nale˝y stosowaç urzàdzenia
chroniàce przed oblaniem pracowników znajdujàcych
si´ pod tymi zbiornikami.

3. Nad pomieszczeniami, w których znajdujà si´
sta∏e zbiorniki z gazami spr´˝onymi, skroplonymi lub
rozpuszczonymi pod ciÊnieniem nie mogà byç organi-
zowane stanowiska pracy.

§ 96. 1. Pakowanie, sk∏adowanie, za∏adunek i trans-
port materia∏ów niebezpiecznych z innymi materia∏ami
stwarzajàcymi dodatkowe zagro˝enie na skutek wza-
jemnego oddzia∏ywania tych materia∏ów w przypadku
uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

2. W magazynach powinny byç wywieszone in-
strukcje okreÊlajàce sposób sk∏adowania, pakowania,
za∏adunku i transportu materia∏ów niebezpiecznych;
z treÊcià instrukcji nale˝y zapoznaç pracowników za-
trudnionych przy tych pracach.

§ 97. 1. Pomieszczenia przeznaczone do sk∏adowa-
nia lub stosowania materia∏ów niebezpiecznych pod
wzgl´dem po˝arowym lub wybuchowym oraz w któ-
rych istnieje niebezpieczeƒstwo wydzielania si´ sub-
stancji trujàcych albo tworzàcych z powietrzem mie-
szaniny wybuchowe, powinny byç wyposa˝one w:

1) urzàdzenia zapewniajàce sygnalizacj´ o zagro˝e-
niach;

2) odpowiedni sprz´t i Êrodki gaÊnicze, Êrodki neutra-
lizujàce, apteczki oraz odpowiednie Êrodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, stosownie do wyst´pu-
jàcych zagro˝eƒ.

2. Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach wy-
mienionych w ust. 1 powinni mieç zapewniony sta∏y
dost´p do Êrodków ∏àcznoÊci na wypadek awarii, wy-
buchu lub po˝aru.

3. Pracodawca jest obowiàzany ustaliç i podaç do
wiadomoÊci pracowników warunki, jakie powinny byç
spe∏nione przed wejÊciem pracowników do pomiesz-
czeƒ, o których mowa w ust. 1.

§ 98. W pomieszczeniach, w których w wyniku awa-
rii mogà wydzielaç si´ substancje toksyczne lub palne,
w iloÊciach mogàcych stworzyç zagro˝enie wybu-
chem, pracodawca powinien zapewniç awaryjnà wen-
tylacj´ wyciàgowà uruchamianà od wewnàtrz i z ze-
wnàtrz pomieszczeƒ — zapewniajàcà wymian´ powie-
trza dostosowanà do przeznaczenia pomieszczeƒ
zgodnie z w∏aÊciwymi przepisami i Polskimi Normami.

§ 99. 1. Sposób sk∏adowania i stosowania materia-
∏ów niebezpiecznych powinien zapewniaç:

1) zachowanie temperatur, wilgotnoÊci i ochron´
przed nas∏onecznieniem stosownie do rodzaju ma-
teria∏ów niebezpiecznych i ich w∏aÊciwoÊci;

2) przestrzeganie ograniczeƒ dotyczàcych wspólne-
go sk∏adowania i stosowania materia∏ów;

3) ograniczenie iloÊci jednoczeÊnie sk∏adowanych
materia∏ów do iloÊci dopuszczalnej dla danego
materia∏u i danego pomieszczenia;

4) przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem do-
puszczalnego czasu sk∏adowania poszczególnych
materia∏ów;

5) zachowanie dodatkowych wymagaƒ specyficz-
nych dla sk∏adowania materia∏ów i ich stosowania;

6) rozmieszczenie materia∏ów w sposób umo˝liwiajà-
cy prowadzenie kontroli sk∏adowania i sk∏adowa-
nych materia∏ów.

2. Szczegó∏owe warunki sk∏adowania i stosowania
materia∏ów niebezpiecznych powinny byç okreÊlone
w instrukcjach ustalajàcych co najmniej wymagania
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wymienione w ust. 1 oraz zasady post´powania w sy-
tuacjach awaryjnych.

§ 100. 1. Prze∏adunek materia∏ów niebezpiecznych
powinien odbywaç si´ w miejscu do tego przystoso-
wanym, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego ce-
lu urzàdzeƒ oraz Êrodków ochrony zbiorowej i indywi-
dualnej chroniàcych przed zagro˝eniami i skutkami za-
gro˝eƒ, szczególnie pochodzàcych od elektrycznoÊci
statycznej oraz wyst´pujàcych przy przelewaniu cieczy.

2. W miejscu prze∏adunku materia∏ów niebezpiecz-
nych nie mogà przebywaç osoby niezatrudnione przy
tych pracach.

§ 101. 1. Je˝eli procesy pracy powodujà wyst´po-
wanie czynników rakotwórczych, biologicznych o dzia-
∏aniu zakaênym i innych stwarzajàcych niebezpieczeƒ-
stwo dla zdrowia i ˝ycia pracowników — pracodawca
powinien podjàç przedsi´wzi´cia w kierunku zastàpie-
nia tych procesów innymi, w których czynniki te nie
wyst´pujà.

2. Je˝eli przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1,
nie sà technicznie mo˝liwe, pracodawca jest obowiàza-
ny w szczególnoÊci:

1) ograniczyç do minimum liczb´ pracowników nara-
˝onych na czynniki, o których mowa w ust. 1;

2) ograniczyç do minimum wyst´powanie tych czyn-
ników w Êrodowisku pracy;

3) zapewniç stosowanie Êrodków ochrony zbiorowej,
a gdy nara˝enie nie mo˝e byç zlikwidowane w in-
ny sposób — Êrodków ochrony indywidualnej;

4) zapewniç stosowanie przez pracowników wyma-
gaƒ higieny, a w szczególnoÊci niedopuszczanie do
spo˝ywania posi∏ków, picia i palenia tytoniu
w miejscach pracy;

5) okreÊliç w instrukcjach, o których mowa w § 41, od-
powiednie zasady post´powania w razie powsta-
nia nieprzewidzianych sytuacji powodujàcych po-
wa˝ne zagro˝enia dla pracowników;

6) zapewniç oznaczenie miejsc stwarzajàcych ryzyko dla
zdrowia pracowników zwiàzane z wyst´powaniem
czynników rakotwórczych, poprzez umieszczenie
w miejscach nara˝enia pracowników na te czynniki
odpowiednich napisów i znaków ostrzegawczych;

7)35) zapewniç pomieszczenia, instalacje i urzàdzenia
przystosowane do regularnego i skutecznego
czyszczenia.

3. Wykaz substancji, czynników i procesów techno-
logicznych o dzia∏aniu rakotwórczym i prawdopodob-
nym dzia∏aniu rakotwórczym, sposób ich rejestracji
oraz warunki sprawowania nadzoru nad stanem zdro-
wia pracowników zawodowo nara˝onych na dzia∏anie
substancji i czynników rakotwórczych okreÊlone sà
w odr´bnych przepisach.

§ 102. 1. Pracodawca jest obowiàzany poinformo-
waç pracowników o mo˝liwoÊci powstania nieprzewi-
dzianych sytuacji, podczas których mog∏yby wystàpiç
powa˝ne zagro˝enia dla zdrowia lub ˝ycia, zwiàzane
z wyst´powaniem czynników, o których mowa w § 101
ust. 1.

2. W razie powstania zagro˝eƒ, o których mowa
w ust. 1, do czasu usuni´cia tych zagro˝eƒ nale˝y:

1) dopuÊciç do pracy w warunkach zagro˝eƒ jedynie
pracowników niezb´dnych do usuni´cia awarii, za-
pewniajàc im odpowiednie do tych prac Êrodki
ochrony indywidualnej oraz ograniczajàc do mini-
mum czas przebywania w tych warunkach;

2) pracownikom niezatrudnionym przy pracach,
o których mowa w pkt 1, zakazaç wst´pu do zagro-
˝onych miejsc.

§ 103. 1.36) Je˝eli podczas procesów pracy wyst´-
puje niebezpieczeƒstwo oblania pracowników Êrodka-
mi ˝ràcymi lub zapalenia odzie˝y na pracowniku — nie
dalej ni˝ 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których
wykonywane sà te procesy, powinny byç zainstalowa-
ne natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeƒstwa) do
obmycia ca∏ego cia∏a oraz oddzielne natryski (pryszni-
ce) do przemywania oczu.

2.37) Natryski, o których mowa w ust. 1, powinny,
w razie potrzeby, umo˝liwiaç ich natychmiastowe uru-
chomienie samoczynne lub w inny sposób —
z uwzgl´dnieniem ograniczonej sprawnoÊci osób
z nich korzystajàcych. Natryski powinny byç zasilane
wodà nieogrzewanà i dzia∏aç niezawodnie bez wzgl´-
du na warunki atmosferyczne.

3. Przy wyjÊciu z pomieszczenia, w którym odbywa
si´ praca przy u˝yciu materia∏ów zakaênych lub tok-
sycznych powinna znajdowaç si´ co najmniej jedna
umywalka z doprowadzonà do niej ciep∏à wodà — na
ka˝dych dwudziestu pracowników jednoczeÊnie za-
trudnionych, lecz nie mniej ni˝ jedna umywalka przy
mniejszej liczbie zatrudnionych.

§ 104. Szczegó∏owe warunki przechowywania,
transportu i stosowania materia∏ów niebezpiecznych
okreÊlajà odr´bne przepisy.

E. Prace na wysokoÊci

§ 105. 1. Pracà na wysokoÊci w rozumieniu rozpo-
rzàdzenia jest praca wykonywana na powierzchni znaj-
dujàcej si´ na wysokoÊci co najmniej 1,0 m nad pozio-
mem pod∏ogi lub ziemi.

2. Do pracy na wysokoÊci nie zalicza si´ pracy na
powierzchni, niezale˝nie od wysokoÊci, na jakiej si´
znajduje, je˝eli powierzchnia ta:
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1) os∏oni´ta jest ze wszystkich stron do wysokoÊci co
najmniej 1,5 m pe∏nymi Êcianami lub Êcianami
z oknami oszklonymi;

2) wyposa˝ona jest w inne sta∏e konstrukcje lub urzà-
dzenia chroniàce pracownika przed upadkiem
z wysokoÊci.

§ 106. 1. Na powierzchniach wzniesionych na wy-
sokoÊç powy˝ej 1,0 m nad poziomem pod∏ogi lub zie-
mi, na których w zwiàzku z wykonywanà pracà mogà
przebywaç pracownicy, lub s∏u˝àcych jako przejÊcia,
powinny byç zainstalowane balustrady sk∏adajàce si´
z por´czy ochronnych umieszczonych na wysokoÊci co
najmniej 1,1 m i kraw´˝ników o wysokoÊci co najmniej
0,15 m. Pomi´dzy por´czà i kraw´˝nikiem powinna byç
umieszczona w po∏owie wysokoÊci poprzeczka lub
przestrzeƒ ta powinna byç wype∏niona w sposób unie-
mo˝liwiajàcy wypadni´cie osób.

2. Je˝eli ze wzgl´du na rodzaj i warunki wykonywa-
nia prac na wysokoÊci zastosowanie balustrad, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest niemo˝liwe, nale˝y stosowaç
inne skuteczne Êrodki ochrony pracowników przed
upadkiem z wysokoÊci, odpowiednie do rodzaju i wa-
runków wykonywania pracy.

3. Wymagania okreÊlone w ust. 1 nie dotyczà ramp
prze∏adunkowych. 

§ 107. Prace na wysokoÊci powinny byç organizo-
wane i wykonywane w sposób niezmuszajàcy pracow-
nika do wychylania si´ poza por´cz balustrady lub ob-
rys urzàdzenia, na którym stoi.

§ 108. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusz-
towaniach i innych podwy˝szeniach nieprzeznaczo-
nych na pobyt ludzi, na wysokoÊci do 2 m nad pozio-
mem pod∏ogi lub ziemi niewymagajàcych od pracow-
nika wychylania si´ poza obrys urzàdzenia, na którym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji cia-
∏a gro˝àcej upadkiem z wysokoÊci, nale˝y zapewniç,
aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzà-
dzenia by∏y stabilne i zabezpieczone przed nieprze-
widywanà zmianà po∏o˝enia oraz posiada∏y odpo-
wiednià wytrzyma∏oÊç na przewidywane obcià˝e-
nie;

2) pomost roboczy spe∏nia∏ nast´pujàce wyma-
gania:

a) powierzchnia pomostu powinna byç wystarcza-
jàca dla pracowników, narz´dzi i niezb´dnych
materia∏ów,

b) pod∏oga powinna byç pozioma i równa, trwale
umocowana do elementów konstrukcyjnych
pomostu,

c) w widocznym miejscu pomostu powinny byç
umieszczone czytelne informacje o wielkoÊci
dopuszczalnego obcià˝enia.

§ 109. 1. Przy pracach wykonywanych na rusztowa-
niach na wysokoÊci powy˝ej 2 m od otaczajàcego po-

ziomu pod∏ogi lub terenu zewn´trznego oraz na pode-
stach ruchomych wiszàcych nale˝y w szczególnoÊci:

1) zapewniç bezpieczeƒstwo przy komunikacji piono-
wej i dojÊcia do stanowiska pracy;

2) zapewniç stabilnoÊç rusztowaƒ i odpowiednià ich
wytrzyma∏oÊç na przewidywane obcià˝enia;

3) przed rozpocz´ciem u˝ytkowania rusztowania na-
le˝y dokonaç odbioru technicznego w trybie okre-
Êlonym w odr´bnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszàce powin-
ny spe∏niaç wymagania okreÊlone odpowiednio w od-
r´bnych przepisach oraz w Polskich Normach.

§ 110. 1. Przy pracach na: s∏upach, masztach, kon-
strukcjach wie˝owych, kominach, konstrukcjach budow-
lanych bez stropów, a tak˝e przy ustawianiu lub rozbiór-
ce rusztowaƒ oraz przy pracach na drabinach i klamrach
na wysokoÊci powy˝ej 2 m nad poziomem terenu ze-
wn´trznego lub pod∏ogi nale˝y w szczególnoÊci:

1) przed rozpocz´ciem prac sprawdziç stan technicz-
ny konstrukcji lub urzàdzeƒ, na których majà byç
wykonywane prace, w tym ich stabilnoÊç, wytrzy-
ma∏oÊç na przewidywane obcià˝enie oraz zabez-
pieczenie przed nieprzewidywanà zmianà po∏o˝e-
nia, a tak˝e stan techniczny sta∏ych elementów
konstrukcji lub urzàdzeƒ majàcych s∏u˝yç do mo-
cowania linek bezpieczeƒstwa;

2) zapewniç stosowanie przez pracowników, odpo-
wiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprz´-
tu chroniàcego przed upadkiem z wysokoÊci jak:
szelki bezpieczeƒstwa z linkà bezpieczeƒstwa przy-
mocowanà do sta∏ych elementów konstrukcji, szel-
ki bezpieczeƒstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu — na s∏upach, masztach itp.);

3) zapewniç stosowanie przez pracowników he∏-
mów ochronnych przeznaczonych do prac na wy-
sokoÊci.

2. Wymagania okreÊlone w ust. 1 dotyczà równie˝
prac wykonywanych na galeriach, pomostach, pode-
stach i innych podwy˝szeniach, o których mowa
w § 108, je˝eli rodzaj pracy wymaga od pracownika
wychylenia si´ poza balustrad´ lub obrys urzàdzenia,
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji cia∏a gro˝àcej upadkiem z wysokoÊci.

DZIA¸ V

Pomieszczenia i urzàdzenia higienicznosani-
tarne oraz zaopatrzenie pracowników

w napoje i Êrodki higieny osobistej

§ 111. 1. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç
pracownikom pomieszczenia i urzàdzenia higieniczno-
sanitarne, których rodzaj, iloÊç i wielkoÊç powinny byç
dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników,
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warun-
ków, w jakich ta praca jest wykonywana.
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2.38) Wymagania dla pomieszczeƒ i urzàdzeƒ higie-
nicznosanitarnych okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia. 

§ 112. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç
wszystkim pracownikom wod´ zdatnà do picia lub in-
ne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub
okresowo w warunkach szczególnie ucià˝liwych za-
pewniç oprócz wody, inne napoje. IloÊç, rodzaj i tem-
peratura tych napojów powinny byç dostosowane do
warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicz-
nych pracowników. Szczegó∏owe zasady zaopatrzenia
w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach
szczególnie ucià˝liwych okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 113. 1. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia
powinny znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 75 m od stanowisk
pracy.

2. Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania wody
powinny byç zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
lub zaka˝eniem. Czerpanie wody ze zbiorników powin-
no odbywaç si´ wy∏àcznie z zaworów czerpalnych.

3. Miejsca czerpania wody nienadajàcej si´ do picia
powinny byç oznakowane zgodnie z Polskà Normà.

§ 114. 1.39) Pracodawca zatrudniajàcy pracowników
przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach,
w których temperatura spowodowana procesami tech-
nologicznymi jest stale wy˝sza ni˝ 30 oC (303 K), jest
obowiàzany zapewniç klimatyzowane pomieszczenie
do wypoczynku, wyposa˝one w sto∏y oraz krzes∏a
z oparciem spe∏niajàce wymagania ergonomii. Liczba
miejsc siedzàcych powinna byç nie mniejsza ni˝ jedno
miejsce na pi´ciu pracowników korzystajàcych z po-
mieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
Odleg∏oÊç od najdalszego stanowiska pracy do po-
mieszczenia klimatyzowanego nie powinna przekra-
czaç 75 m.

2. Pracownikom zatrudnionym w warunkach, o któ-
rych mowa w ust. 1, nale˝y stworzyç mo˝liwoÊç obmy-
cia cia∏a, szczególnie w ciep∏ej porze roku — poprzez
umieszczenie w pobli˝u pomieszczeƒ pracy natrysków
r´cznych na gi´tkich przewodach, z doprowadzeniem
ciep∏ej wody.

3.40) Jako pomieszczenia do wypoczynku mogà byç
wykorzystane jadalnie, o ile spe∏niajà wymagania
okreÊlone w ust. 1.

§ 115. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç do-
starczanie pracownikom Êrodków higieny osobistej,
których iloÊç i rodzaje powinny byç dostosowane do
rodzaju i stopnia zanieczyszczenia cia∏a przy okreÊlo-
nych pracach.

DZIA¸ VI

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 116. Przepisy § 27 ust. 2 rozporzàdzenia oraz § 14
ust. 2 i 3, § 23 ust. 4 i § 28 za∏àcznika do rozporzàdze-
nia41) nie dotyczà zak∏adów pracy powsta∏ych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, natomiast prze-
pisy § 55 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia nie dotyczà maszyn,
w które wyposa˝one zosta∏y stanowiska pracy przed
wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 117. Traci moc:

1) rozporzàdzenie Ministrów: Pracy i Opieki Spo∏ecz-
nej, Zdrowia, Przemys∏u, Odbudowy, Administracji
Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 listopa-
da 1946 r. o ogólnych przepisach dotyczàcych bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 344,
z 1947 r. Nr 45, poz. 240 i z 1959 r. Nr 53, poz. 316);

2) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
1959 r. w sprawie ogólnych warunków higienicz-
no-sanitarnych w nowo budowanych lub przebu-
dowywanych zak∏adach przemys∏owych (Dz. U.
Nr 53, poz. 316, z 1963 r. Nr 18, poz. 97 i z 1976 r.
Nr 13, poz. 77).

§ 118. 1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia42), z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Przepisy § 103 i § 114 ust. 1 rozporzàdzenia oraz § 3
ust. 1, § 34 ust. 2 i § 38 za∏àcznika do rozporzàdzenia41)

wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 2 lat od dnia og∏oszenia.
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Pracodawca powinien zapewniç stosowanie
znaków lub sygna∏ów bezpieczeƒstwa wsz´dzie tam,
gdzie nie mo˝na zlikwidowaç zagro˝enia Êrodkami
ochrony zbiorowej lub innymi Êrodkami stosowanymi
w organizacji pracy.

2. W zale˝noÊci od rodzaju stosowanego transpor-
tu — w zak∏adzie pracy powinny byç stosowane znaki
i sygna∏y u˝ywane w transporcie drogowym, kolejo-
wym, Êródlàdowym, morskim i powietrznym.

§ 2. Pracodawca powinien zapewniç pracownikom
instrukcje dotyczàce stosowanych w zak∏adzie pracy zna-
ków i sygna∏ów bezpieczeƒstwa, obejmujàce w szcze-
gólnoÊci znaczenie znaków i sygna∏ów oraz zasady za-
chowania si´ pracowników, których mogà one dotyczyç.

§ 3. Znaki i sygna∏y bezpieczeƒstwa powinny byç
stosowane do przekazywania informacji okreÊlonych
w niniejszym za∏àczniku oraz powinny spe∏niaç wyma-
gania w nim zawarte. Wymagania dotyczàce znaków
bezpieczeƒstwa nieuregulowane w za∏àczniku, w tym
wzory tych znaków, sà okreÊlone w Polskich Normach.

§ 4. 1. Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewaku-
acyjne i informacyjne powinny byç stosowane jako
znaki sta∏e.

2. Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub ko-
lizji z przeszkodami, powinny byç na sta∏e oznaczone
barwà bezpieczeƒstwa lub znakiem bezpieczeƒstwa.

3. Drogi powinny byç na sta∏e oznaczone barwà
bezpieczeƒstwa.

§ 5. 1. Sygna∏y Êwietlne, sygna∏y dêwi´kowe i ko-
munikaty s∏owne powinny byç stosowane, gdy wyma-
ga tego sytuacja, w celu zasygnalizowania niebezpie-
czeƒstwa i wezwania ludzi do podj´cia okreÊlonych
dzia∏aƒ albo do ewakuacji.

2. ¸àcznie mogà byç stosowane:

1) sygna∏y Êwietlne i sygna∏y dêwi´kowe;

2) sygna∏y Êwietlne i komunikaty s∏owne;

3) sygna∏y r´czne i komunikaty s∏owne.

§ 6. 1. Stosowane znaki i sygna∏y powinny byç od-
powiednio czytelne, widoczne i s∏yszalne. Ich czytel-
noÊç, widocznoÊç i s∏yszalnoÊç nie mo˝e byç zmniej-
szana przede wszystkim przez:

1) jednoczesne stosowanie znaków lub sygna∏ów te-
go samego rodzaju. W szczególnoÊci nale˝y unikaç:

a) umieszczania zbyt wielu znaków lub sygna∏ów
blisko siebie,

b) jednoczesnego stosowania dwóch sygna∏ów
Êwietlnych, które ∏atwo mogà byç pomylone,

c) stosowania sygna∏u Êwietlnego blisko innego
êród∏a Êwiat∏a,

d) u˝ywania jednoczeÊnie dwóch sygna∏ów dêwi´-
kowych,

e) stosowania sygna∏ów dêwi´kowych przy zbyt
du˝ym nat´˝eniu ha∏asu t∏a (otoczenia);

2) zastosowanie nieodpowiedniego wzoru znaku;

3) niewystarczajàcà liczb´ znaków lub sygna∏ów oraz
ich nieodpowiednie umiejscowienie;

4) niewystarczajàcà dba∏oÊç o stan techniczny lub
prawid∏owe funkcjonowanie urzàdzeƒ sygnaliza-
cyjnych.

2. Znaki bezpieczeƒstwa i urzàdzenia sygnalizacyj-
ne powinny byç sprawdzane, czyszczone i konserwo-
wane w regularnych odst´pach czasu oraz, w zale˝no-
Êci od potrzeb, naprawiane i wymieniane, tak aby za-
pewniç spe∏nianie przez nie funkcji informacyjnej i sy-
gnalizacyjnej.

3. Liczba i umiejscowienie znaków bezpieczeƒstwa
i urzàdzeƒ sygnalizacyjnych powinny byç uzale˝nione
od wielkoÊci terenu, na którym sà stosowane, oraz od
rodzajów i poziomu wyst´pujàcych zagro˝eƒ.

§ 7. JeÊli zdolnoÊç s∏yszenia lub widzenia pracow-
ników jest ograniczona, w szczególnoÊci w zwiàzku ze
stosowaniem Êrodków ochrony indywidualnej, znaki
i sygna∏y bezpieczeƒstwa powinny byç dostosowane
do mo˝liwoÊci percepcyjnych pracowników.

§ 8. 1. Znaki i sygna∏y bezpieczeƒstwa, wymagajàce
zasilania energià elektrycznà, w razie przerwy w dop∏ywie
tej energii powinny mieç zapewnione zasilanie awaryjne,
chyba ˝e przerwa ta spowoduje ustanie zagro˝enia.

2. Przed zastosowaniem sygna∏ów Êwietlnych lub
sygna∏ów dêwi´kowych nale˝y upewniç si´, ˝e dzia∏a-
jà poprawnie i niezawodnie.
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Za∏àcznik nr 143)

SZCZEGÓ¸OWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW I SYGNA¸ÓW BEZPIECZE¡STWA 

————————
43) Dodany przez § 1 pkt 31 rozporzàdzenia, o którym mowa

w odnoÊniku 1.



3. Zadzia∏anie sygna∏u Êwietlnego lub sygna∏u
dêwi´kowego powinno nastàpiç w czasie, kiedy jest to
niezb´dne z uwagi na bezpieczeƒstwo pracowników;
dzia∏anie tego sygna∏u powinno trwaç do czasu usta-
nia zagro˝enia.

Rozdzia∏ 2

Wymagania dotyczàce stosowania
znaków bezpieczeƒstwa

§ 9. 1. Znaki bezpieczeƒstwa powinny byç umiesz-
czone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub
w najbli˝szym otoczeniu okreÊlonego zagro˝enia,
a w przypadku ogólnego zagro˝enia — przy wejÊciu na
teren, na którym wyst´puje zagro˝enie.

2. Miejsce, w którym znajdujà si´ znaki bezpieczeƒ-
stwa, powinno byç dobrze oÊwietlone, ∏atwo dost´pne
i widoczne. W przypadku gdy znaki znajdujà si´ w miej-
scu o niedostatecznym poziomie oÊwietlenia dzienne-
go, miejsce to powinno byç oÊwietlone Êwiat∏em elek-
trycznym albo powinny byç zastosowane znaki wyko-
nane z materia∏u posiadajàcego zdolnoÊç emisji Êwia-
t∏a po usuni´ciu êród∏a wzbudzajàcego lub pokryte ta-
kim materia∏em. 

§ 10. Znak bezpieczeƒstwa powinien byç usuni´ty,
gdy przestanie istnieç zagro˝enie, którego on dotyczy.

§ 11. Wymagania dotyczàce stosowania znaków
ewakuacyjnych i znaków dotyczàcych ochrony prze-
ciwpo˝arowej okreÊlajà odr´bne przepisy i Polskie
Normy.

Rozdzia∏ 3

Wymagania dotyczàce oznaczania przeszkód,
niebezpiecznych miejsc i dróg

§ 12. 1. Miejsca w zak∏adzie pracy, do których pra-
cownicy majà dost´p podczas pracy, a w których istnie-
je ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania
przedmiotów, powinny byç oznakowane skoÊnymi pa-
sami — na przemian ˝ó∏tymi i czarnymi lub czerwony-
mi i bia∏ymi.

2. Wymiary oznaczenia, o którym mowa w ust. 1,
powinny byç odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub
niebezpiecznego miejsca.

3. ˚ó∏te i czarne lub bia∏e i czerwone pasy powinny
byç narysowane pod kàtem oko∏o 45° i powinny mieç
zbli˝one wymiary.

§ 13. 1. Drogi w budynkach powinny byç wyraênie
wyznaczone za pomocà ciàg∏ych pasów o dobrze wi-
docznej barwie (z uwzgl´dnieniem barwy pod∏o˝a) —
najlepiej ˝ó∏tej lub bia∏ej.

2. Rozmieszczenie pasów wyznaczajàcych drogi
powinno uwzgl´dniaç niezb´dnà (bezpiecznà) odle-
g∏oÊç mi´dzy pojazdami i jakàkolwiek przeszkodà mo-
gàcà znajdowaç si´ w pobli˝u oraz mi´dzy pieszymi
i pojazdami.

3. Przepis ust. 1 dotyczy równie˝ sta∏ych dróg na ze-
wnàtrz budynków, o ile drogi te nie sà otoczone odpo-
wiednimi barierami lub chodnikami.

Rozdzia∏ 4

Wymagania dotyczàce sygna∏ów Êwietlnych

§ 14. 1. Âwiat∏o emitowane przez urzàdzenie sygna-
lizacyjne powinno kontrastowaç odpowiednio z oto-
czeniem i warunkami jego stosowania; nie mo˝e ono
byç zbyt silne, aby nie powodowa∏o olÊnienia, ani zbyt
s∏abe, aby nie powodowa∏o z∏ej widocznoÊci sygna∏u.

2. Powierzchnia Êwiecàca mo˝e byç tylko w jednym
kolorze lub zawieraç symbol obrazkowy (piktogram) na
okreÊlonym tle — zgodnie z wymaganiami okreÊlony-
mi w Polskich Normach. 

§ 15. 1. Je˝eli urzàdzenie mo˝e wysy∏aç sygna∏
Êwietlny ciàg∏y i przerywany (migajàcy) — sygna∏ prze-
rywany powinien byç u˝ywany do informowania
o wi´kszym niebezpieczeƒstwie lub o pilniejszej po-
trzebie interwencji albo podj´cia okreÊlonej akcji, ni˝ to
wskazuje sygna∏ ciàg∏y. Czas trwania ka˝dego b∏ysku
i cz´stotliwoÊç b∏ysków w sygnale przerywanym po-
winny byç tak dobrane, aby zapewniç dobrà percepcj´
informacji i uniknàç pomylenia z ró˝nymi sygna∏ami
Êwietlnymi przerywanymi lub z sygna∏em ciàg∏ym.

2. Je˝eli sygna∏ Êwietlny przerywany jest u˝ywany
zamiast lub razem z sygna∏em dêwi´kowym, kod tego
sygna∏u powinien byç taki sam.

3. Urzàdzenie do wysy∏ania sygna∏ów Êwietlnych,
u˝ywane w przypadku powa˝nego niebezpieczeƒ-
stwa, powinno zapewniaç ciàg∏oÊç wysy∏ania sygna-
∏ów, w szczególnoÊci poprzez zainstalowanie dodat-
kowego êród∏a Êwiat∏a lub systematyczne kontrole
urzàdzenia. 

Rozdzia∏ 5

Wymagania dotyczàce sygna∏ów dêwi´kowych

§ 16. 1. Sygna∏ dêwi´kowy powinien:

1) byç dobrze s∏yszalny — o poziomie dêwi´ku odpo-
wiednio wy˝szym ni˝ poziom ha∏asu t∏a (otocze-
nia), a jednoczeÊnie nie mo˝e byç nadmiernie g∏o-
Êny lub przykry;

2) byç ∏atwo rozpoznawalny, zw∏aszcza gdy chodzi
o czas trwania impulsów oraz przerw mi´dzy im-
pulsami i grupà impulsów;

3) ∏atwo odró˝niaç si´ od innych sygna∏ów dêwi´ko-
wych oraz ha∏asu t∏a (otoczenia).

2. Je˝eli urzàdzenie mo˝e wysy∏aç sygna∏ dêwi´ko-
wy o zmiennej i sta∏ej cz´stotliwoÊci — sygna∏ o zmien-
nej cz´stotliwoÊci powinien byç u˝ywany do informo-
wania o wi´kszym niebezpieczeƒstwie lub o pilniejszej
potrzebie interwencji albo podj´cia okreÊlonej akcji, ni˝
to wskazuje sygna∏ o sta∏ej cz´stotliwoÊci. 
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§ 17. Dêwi´kowy sygna∏ wzywajàcy do ewakuacji
powinien byç ciàg∏y.

§ 18. Wymagania dotyczàce projektowania sygna-
∏ów dêwi´kowych okreÊlone sà w Polskich Normach.

Rozdzia∏ 6

Wymagania dotyczàce
stosowania komunikatów s∏ownych

§ 19. 1. Komunikat s∏owny wysy∏any przez nadaw-
c´ lub urzàdzenie emitujàce do jednego lub wielu od-
biorców powinien mieç form´ krótkich tekstów, zwro-
tów, s∏ów pojedynczych lub grup s∏ów.

2. Komunikaty s∏owne powinny byç mo˝liwie jak
najkrótsze, najprostsze i najbardziej przejrzyste — przy-
stosowane do zdolnoÊci werbalnej nadawcy i zdolno-
Êci s∏yszenia odbiorcy lub odbiorców.

3. Komunikat s∏owny mo˝e byç przekazywany bez-
poÊrednio (wypowiadany przez cz∏owieka) lub poÊred-
nio (emitowany za pomocà odpowiedniego urzàdzenia).

§ 20. 1. Osoby, b´dàce nadawcami i odbiorcami ko-
munikatu powinny dobrze znaç j´zyk, w którym jest
sformu∏owany, aby mog∏y go poprawnie wymówiç
oraz zrozumieç i w efekcie przyjàç odpowiednie zacho-
wanie zgodne z wymaganiami bezpieczeƒstwa i ochro-
ny zdrowia.

2. Je˝eli komunikat s∏owny jest u˝ywany zamiast
lub razem z sygna∏ami r´cznymi, a nie stosuje si´ spe-
cjalnych kodów, nale˝y u˝yç takich s∏ów jak:

— start — oznaczajàce rozpocz´cie kierowania,

— zatrzymaç — oznaczajàce przerw´ lub zakoƒczenie
jakiegoÊ ruchu,

— koniec — oznaczajàce zatrzymanie dzia∏ania,

— szybko — oznaczajàce koniecznoÊç przyspiesze-
nia ruchu ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,

— wolno — oznaczajàce koniecznoÊç powolnego
wykonywania ruchu,

— do góry — w znaczeniu „podnieÊç ∏adunek do
góry”,

— do do∏u — w znaczeniu „opuÊciç ∏adunek w dó∏”,

— do przodu — oznaczajàce kierunek ruchu, który
— do do∏u jednoczeÊnie powinien byç skoordy-
— w prawo nowany z odpowiednimi sygna∏ami
— w lewo r´cznymi,

— stop — oznaczajàce koniecznoÊç zatrzymania
w nag∏ym przypadku.

Rozdzia∏ 7

Wymagania dotyczàce
stosowania sygna∏ów r´cznych

§ 21. 1. Sygna∏ r´czny powinien byç precyzyjny,
prosty, ∏atwy do wykonania i do zrozumienia, a tak˝e
odró˝niaç si´ od innych sygna∏ów.

2. JeÊli podczas sygna∏u r´cznego konieczne jest
u˝ywanie obu ràk naraz — ich u˝ycie powinno odby-
waç si´ w sposób symetryczny i dotyczyç tylko jedne-
go sygna∏u.

§ 22. Osoba przekazujàca sygna∏y r´czne — sygna-
lista lub hakowy — zwana dalej „sygnalistà”, wykonu-
je za pomocà ràk lub d∏oni okreÊlone w poni˝szej tabe-
li gesty, przekazujàc w ten sposób instrukcje dotyczàce
okreÊlonych manewrów osobie odbierajàcej sygna∏,
zwanej dalej „operatorem”. 
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§ 23. 1. Sygnalista kieruje manewrami w taki spo-
sób, aby ich wykonywanie zapewnia∏o bezpieczeƒstwo
pracownikom znajdujàcym si´ w pobli˝u.

2. Sygnalista powinien mieç mo˝liwoÊç kontrolo-
wania wszystkich manewrów — bez ryzyka nara˝enia
na zagro˝enia zwiàzane z wykonywaniem tych ma-
newrów. Je˝eli wymóg ten nie mo˝e byç w pe∏ni spe∏-
niony przez jednego sygnalist´ — pracodawca powi-
nien zatrudniç jednego lub kilku dodatkowych sygna-
listów.

3. Je˝eli operator nie mo˝e wykonaç otrzymanych
od sygnalisty poleceƒ z zachowaniem wymagaƒ bez-
pieczeƒstwa — powinien wstrzymaç wykonywanie
rozpocz´tego manewru i za˝àdaç nowych instrukcji.

§ 24. Sygnalista powinien byç wyposa˝ony w jeden
lub wi´cej elementów rozpoznawczych, takich jak kurt-
ka, kamizelka, kask, opaska. Elementy rozpoznawcze
powinny mieç jaskrawe, najlepiej jednakowe kolory,
takie jak pomaraƒczowy, ˝ó∏ty lub czerwony, u˝ywane
wy∏àcznie przez sygnalist´.

Uwaga: Wszystkie zakodowane gesty, przedstawione w tabeli, nie wykluczajà u˝ycia, zw∏aszcza w pewnych sektorach dzia-
∏alnoÊci, innych dodatkowych gestów, stosowanych na podstawie przepisów szczegó∏owych.



§ 1. Ârodki ochrony indywidualnej powinny byç
stosowane w sytuacjach, kiedy nie mo˝na uniknàç za-
gro˝eƒ lub nie mo˝na ich wystarczajàco ograniczyç za
pomocà Êrodków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej
organizacji pracy.

§ 2. Dostarczane pracownikom do stosowania
Êrodki ochrony indywidualnej powinny:

1) byç odpowiednie do istniejàcego zagro˝enia i nie po-
wodowaç same z siebie zwi´kszonego zagro˝enia;

2) uwzgl´dniaç warunki istniejàce w danym miejscu
pracy;

3) uwzgl´dniaç wymagania ergonomii oraz stan
zdrowia pracownika;

4) byç odpowiednio dopasowane do u˝ytkownika —
po wykonaniu niezb´dnych regulacji.

§ 3. W przypadku wyst´powania wi´cej ni˝ jedne-
go zagro˝enia i koniecznoÊci jednoczesnego stosowa-
nia kilku Êrodków ochrony indywidualnej — Êrodki te
powinny daç si´ dopasowaç wzgl´dem siebie bez
zmniejszenia ich w∏aÊciwoÊci ochronnych.

§ 4. W zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia, cz´stoÊci
nara˝enia na zagro˝enie, cech stanowiska pracy ka˝de-
go pracownika i skutecznoÊci dzia∏ania Êrodków ochro-
ny indywidualnej — pracodawca powinien okreÊliç wa-
runki stosowania Êrodków ochrony indywidualnej,
a w szczególnoÊci czas i przypadki, w których powinny
byç u˝ywane.

§ 5. Ârodki ochrony indywidualnej powinny byç
przeznaczone do osobistego u˝ytku. W wyjàtkowych
przypadkach Êrodek ochrony indywidualnej mo˝e byç
u˝ywany przez wi´cej ni˝ jednà osob´, o ile zastosowa-
no dzia∏ania wykluczajàce niepo˝àdany wp∏yw takiego
u˝ytkowania na zdrowie lub higien´ u˝ytkowników. 

§ 6. 1. Ârodki ochrony indywidualnej powinny byç
stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z wy-
∏àczeniem szczególnych i wyjàtkowych sytuacji —
zgodnie z instrukcjà przekazanà przez pracodawc´.
W razie potrzeby — w celu zapewnienia w∏aÊciwego
u˝ywania Êrodków ochrony indywidualnej — praco-
dawca powinien zorganizowaç pokazy u˝ywania tych
Êrodków.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, powinna byç
zrozumia∏a dla pracowników oraz powinna okreÊlaç
sposoby u˝ywania Êrodków ochrony indywidualnej,
ich kontroli i konserwacji. 

§ 7. 1. Przed nabyciem Êrodków ochrony indywidu-
alnej pracodawca powinien oceniç, czy Êrodki, które
zamierza zastosowaç, spe∏niajà wymagania okreÊlone
w § 2 i 3. Ocena taka powinna obejmowaç:

1) analiz´ i ocen´ zagro˝eƒ, których nie mo˝na unik-
nàç innymi metodami; 

2) okreÊlenie cech, jakie muszà posiadaç Êrodki
ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroni∏y
przed zagro˝eniami, o których mowa w pkt 1,
uwzgl´dniajàc wszelkie ryzyko, jakie mogà stwa-
rzaç te Êrodki same z siebie;

3) porównanie cech dost´pnych na rynku Êrodków
ochrony indywidualnej z cechami, o których mowa
w pkt 2.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna byç po-
nawiana w sytuacji wystàpienia zmian któregokolwiek
z jej elementów.

§ 8. Przy ustalaniu Êrodków ochrony indywidualnej
niezb´dnych do stosowania przy okreÊlonych pracach
pracodawca powinien uwzgl´dniaç wskazania zawarte
w tabelach nr 1—3. 
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SZCZEGÓ¸OWE ZASADY STOSOWANIA ÂRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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Tabela nr 3



Dziennik Ustaw Nr 169 — 11649 — Poz. 1650



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1.46) Pomieszczenia higienicznosanitarne po-
winny znajdowaç si´ w budynku, w którym odbywa si´
praca, albo w budynku po∏àczonym z nim obudowa-
nym przejÊciem, które w przypadku przechodzenia
z ogrzewanych pomieszczeƒ pracy powinno byç rów-
nie˝ ogrzewane. Wymóg ten nie dotyczy pomieszczeƒ
higienicznosanitarnych, o których mowa w § 27 ust. 4
i § 44.

2. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny
byç usytuowane w sposób uniemo˝liwiajàcy pracow-
nikom korzystajàcym z nich przechodzenie przez po-
mieszczenia, w których stosowane sà substancje trujà-
ce lub materia∏y zakaêne albo wykonywane sà prace
szczególnie brudzàce, je˝eli nie pracujà oni w kontak-
cie z tymi czynnikami.

3. Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny byç
ogrzewane, oÊwietlone i wentylowane zgodnie z przepi-
sami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. 

4. WysokoÊç pomieszczeƒ higienicznosanitarnych
nie powinna byç w Êwietle mniejsza ni˝ 2,5 m. Dopusz-
cza si´ zmniejszenie wysokoÊci pomieszczeƒ higienicz-
nosanitarnych do 2,2 m w Êwietle — w przypadku usy-
tuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

§ 2. 1. Pracodawca jest obowiàzany utrzymywaç po-
mieszczenia higienicznosanitarne oraz znajdujàce si´
w nich urzàdzenia w stanie zapewniajàcym bezpieczne
i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.

2. Pod∏oga oraz Êciany pomieszczeƒ higienicznosa-
nitarnych powinny byç tak wykonane, aby mo˝liwe by-
∏o ∏atwe utrzymanie czystoÊci w tych pomieszczeniach.
Âciany pomieszczeƒ do wysokoÊci co najmniej 2 m po-
winny byç pokryte materia∏ami g∏adkimi, nienasiàkli-
wymi i odpornymi na dzia∏anie wilgoci.

3. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na
pod∏ogach wykonanych z materia∏ów o du˝ym prze-
wodnictwie ciep∏a nale˝y u∏o˝yç w miejscach mycia si´
podk∏adki izolujàce (podesty).

§ 3. 1.47) Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z na-
tryskami i ust´py powinny byç urzàdzone oddzielnie

dla kobiet i m´˝czyzn. Nie dotyczy to zak∏adu pracy,
w którym jest zatrudnionych do dziesi´ciu pracowni-
ków na jednej zmianie — pod warunkiem zapewnienia
mo˝liwoÊci osobnego korzystania przez kobiety i m´˝-
czyzn z tych pomieszczeƒ.

2.48) Pracodawca zatrudniajàcy do dwudziestu pra-
cowników powinien zapewniç im co najmniej ust´py
i umywalki, a tak˝e warunki do higienicznego przecho-
wywania odzie˝y w∏asnej (domowej), roboczej
i ochronnej oraz do higienicznego spo˝ywania posi∏-
ków. Je˝eli w zak∏adzie pracy takiego pracodawcy nie
wyst´pujà czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace bru-
dzàce lub nie wyst´pujà szczególne wymagania sani-
tarne, miejsca do spo˝ywania posi∏ków, przechowywa-
nia odzie˝y oraz umywalki mogà znajdowaç si´ w jed-
nym pomieszczeniu.

§ 4. 1. Odzie˝ powinna byç przechowywana w szat-
niach lub odpowiednio w pomieszczeniach, o których
mowa w § 3 ust. 2.

2.49) Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biu-
rowych mogà przechowywaç swojà odzie˝ w przezna-
czonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy.

§ 5. Pracodawca zatrudniajàcy pracowników nie-
pe∏nosprawnych powinien zapewniç dostosowanie
urzàdzeƒ higienicznosanitarnych oraz dojÊç do nich —
do potrzeb i mo˝liwoÊci tych pracowników wynikajà-
cych ze zmniejszonej sprawnoÊci, zgodnie z przepisa-
mi techniczno-budowlanymi.

Rozdzia∏ 2

Szatnie

Przepisy ogólne

§ 6. Szatnie powinny byç urzàdzone w oddzielnych
lub wydzielonych pomieszczeniach.

§ 7. 1. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie po-
winny byç suche i, w miar´ mo˝liwoÊci, oÊwietlone
Êwiat∏em dziennym.

2. Szatnie mogà byç urzàdzone w suterenach lub
w piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowied-
niej izolacji Êcian zewn´trznych i pod∏óg zabezpieczajà-
cej pomieszczenia przed wilgocià i nadmiernymi stra-
tami ciep∏a oraz zapewnienia warunków ewakuacji lu-
dzi z tych pomieszczeƒ.
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3. W szatniach nale˝y zapewniç przynajmniej czte-
rokrotnà 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 byç mniejsza ni˝ dwukrotna na godzin´.

4.50) Szatnie, o których mowa w ust. 2, przeznaczo-
ne dla ponad 25 pracowników powinny byç wyposa˝o-
ne w wentylacj´ mechanicznà.

§ 8. 1.51) W szatni powinny byç zapewnione miejsca
siedzàce dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najlicz-
niejszej zmianie. 

2. SzerokoÊç przejÊç mi´dzy dwoma rz´dami szaf
oraz g∏ównych przejÊç komunikacyjnych powinna byç
nie mniejsza ni˝ 1,5 m. SzerokoÊç przejÊç mi´dzy rz´-
dami szaf a Êcianà powinna byç nie mniejsza ni˝ 1,1 m.

3. Szafy na odzie˝ powinny spe∏niaç wymagania
Polskiej Normy.

§ 9. 1. Szatnie powinny byç dostosowane do rodza-
ju prac, stopnia nara˝enia pracownika na zabrudzenie
cia∏a i zanieczyszczenia jego odzie˝y substancjami
szkodliwymi, trujàcymi lub materia∏ami zakaênymi. 

2. Szatnie dzieli si´ na:

1) szatnie odzie˝y w∏asnej pracowników — przezna-
czone do przechowywania odzie˝y nale˝àcej do
pracowników (domowej), je˝eli ze wzgl´dów higie-
nicznych odzie˝ ta nie powinna si´ stykaç z odzie-
˝à roboczà i Êrodkami ochrony indywidualnej;

2) szatnie odzie˝y roboczej i ochronnej — przeznaczo-
ne do przechowywania odzie˝y i obuwia robocze-
go oraz Êrodków ochrony indywidualnej;

3) szatnie podstawowe — przeznaczone do przecho-
wywania odzie˝y w∏asnej pracowników oraz odzie-
˝y roboczej i Êrodków ochrony indywidualnej;

4) szatnie przepustowe — sk∏adajàce si´ z cz´Êci prze-
znaczonej na odzie˝ w∏asnà pracowników, cz´Êci
przeznaczonej na odzie˝ roboczà i Êrodki ochrony
indywidualnej oraz przepustowego zespo∏u sani-
tarnego z natryskami, ∏àczàcego obie te cz´Êci.

§ 10. 1. W zespole szatni przeznaczonym dla pra-
cowników zatrudnionych przy pracach powodujàcych
znaczne zabrudzenie odzie˝y (stwarzajàce mo˝liwoÊç
zanieczyszczenia wn´trza szafy) lub jej zamoczenie,
oraz dla pracowników, których odzie˝ robocza, z uwagi
na rodzaj wykonywanej pracy, musi spe∏niaç szczegól-
ne wymagania higienicznosanitarne, powinny znajdo-
waç si´ pomieszczenia wyposa˝one w urzàdzenia do
odka˝ania, odpylania i suszenia odzie˝y oraz czyszcze-
nia obuwia — odpowiednio do potrzeb. W przypadku
zainstalowania jednoczeÊnie kilku urzàdzeƒ, ka˝de

z nich powinno byç umieszczone w oddzielnym po-
mieszczeniu.

2. Na ka˝dego pracownika korzystajàcego z suszar-
ni powinno przypadaç co najmniej 0,2 m2 powierzchni
pod∏ogi.

3. WydajnoÊç i iloÊç urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1, powinny zapewniaç oczyszczenie i wysusze-
nie odzie˝y i obuwia w czasie trwania jednej zmiany.

Szatnie odzie˝y w∏asnej pracowników

§ 11. 1. Szatnia odzie˝y w∏asnej pracowników po-
winna byç wyposa˝ona w szafy przeznaczone do indy-
widualnego u˝ytku ka˝dego pracownika.

2. W pomieszczeniu szatni, o której mowa w ust.1,
powinno przypadaç co najmniej 0,3 m2 wolnej po-
wierzchni pod∏ogi na ka˝dego pracownika korzystajà-
cego z tej szatni.

§ 12. 1. Szatnia odzie˝y w∏asnej pracowników mo-
˝e byç urzàdzona w formie szatni wieszakowej, je˝eli
nie ma do tego przeciwwskazaƒ ze wzgl´du na rodzaj
pracy, warunki jej wykonywania, rodzaje wyst´pujà-
cych zanieczyszczeƒ itp. oraz je˝eli jest zapewniona
szybka obs∏uga. Szatnia taka powinna odpowiadaç na-
st´pujàcym wymaganiom:

1) powinna byç urzàdzona osobna szatnia dla m´˝-
czyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnie-
nia mniej ni˝ pi´ciu pracowników na jednej zmia-
nie szatnie mogà byç wspólne dla m´˝czyzn i ko-
biet, z tym ˝e powinny byç urzàdzone kabiny do
przebierania si´;

2) przyjmowanie odzie˝y do szatni i wydawanie
odzie˝y powinno byç wykonywane przez specjal-
nie do tego wyznaczony personel;

3) powinna byç wyposa˝ona w stojaki wieszakowe na
odzie˝ w∏asnà pracowników; odzie˝ ta powinna
byç przechowywana, na indywidualnych wiesza-
kach;

4) stojaki wieszakowe powinny byç jednopoziomowe
i mieç w dolnej cz´Êci siatkowe pó∏ki na obuwie,
w górnej zaÊ — pó∏ki na nakrycia g∏owy, teczki itp.;

5) szerokoÊç przejÊcia dla obs∏ugi szatni powinna wy-
nosiç co najmniej 1,1 m mi´dzy rz´dami wiesza-
ków na dwóch sàsiednich stojakach, zaÊ co naj-
mniej 0,95 m mi´dzy Êcianà a zewn´trznym rz´-
dem wieszaków;

6) powinna w niej znajdowaç si´ przebieralnia wypo-
sa˝ona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzie˝;
liczba miejsc do siedzenia powinna wynosiç co
najmniej 30 % liczby zatrudnionych na najliczniej-
szej zmianie.

2. Szatnie wieszakowe przeznaczone dla pracowni-
ków niemajàcych obowiàzku stosowania odzie˝y robo-
czej i ochronnej mogà nie spe∏niaç wymagaƒ okreÊlo-
nych w ust. 1 pkt 1 i 6.
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Szatnie odzie˝y roboczej i ochronnej

§ 13. 1. Szatnia odzie˝y roboczej i ochronnej powin-
na byç urzàdzona — niezale˝nie od szatni odzie˝y w∏a-
snej pracowników — dla pracowników zatrudnionych
przy pracach powodujàcych znaczne zabrudzenie
odzie˝y (stwarzajàce mo˝liwoÊç zanieczyszczenia
wn´trz szafy do przechowywania odzie˝y) lub jej zamo-
czenie oraz dla pracowników, których odzie˝ robocza,
z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, musi spe∏niaç
szczególne wymagania higienicznosanitarne.

2. Szatnia, o której mowa w ust. 1, powinna byç wy-
posa˝ona w szafy przeznaczone do indywidualnego
u˝ytku ka˝dego pracownika.

3. W pomieszczeniu szatni, o której mowa w ust. 1,
powinno przypadaç co najmniej 0,3 m2 wolnej po-
wierzchni pod∏ogi na ka˝dego pracownika korzystajà-
cego z tej szatni.

4. Szatnia odzie˝y roboczej i ochronnej powinna
mieç bezpoÊrednie po∏àczenie z umywalnià, z natry-
skami i szatnià odzie˝y w∏asnej pracowników.

Szatnie podstawowe

§ 14. 1. Szatnia podstawowa mo˝e byç urzàdzona
zamiast osobnych szatni odzie˝y w∏asnej pracowników
oraz szatni odzie˝y roboczej i ochronnej dla zatrudnio-
nych przy pracach, podczas których zabrudzenie odzie-
˝y roboczej i Êrodków ochrony indywidualnej wyst´pu-
je w tak ma∏ym stopniu, ˝e nie stwarza ryzyka zanie-
czyszczenia odzie˝y w∏asnej pracowników. Szatnia ta
powinna mieç bezpoÊrednie po∏àczenie z umywalnià.

2. W szatni, o której mowa w ust. 1, powinno
przypadaç co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni
pod∏ogi na ka˝dego pracownika korzystajàcego z tej
szatni.

3. Szatnia, o której mowa w ust. 1, powinna byç wy-
posa˝ona w dwie szafy pojedyncze lub jednà szaf´ po-
dwójnà dla ka˝dego pracownika korzystajàcego z tej
szatni. Jedna szafa pojedyncza lub jedna cz´Êç szafy
podwójnej powinna byç przeznaczona na odzie˝ robo-
czà i Êrodki ochrony indywidualnej, zaÊ druga — na
odzie˝ w∏asnà pracowników.

§ 15. Do szatni podstawowej mo˝na stosowaç od-
powiednie przepisy § 12, z tym ˝e stojaki wieszakowe
powinny byç osobne na odzie˝ w∏asnà pracowników
i osobne na odzie˝ roboczà i ochronnà.

Szatnie przepustowe

§ 16. 1. Szatnia przepustowa powinna byç urzàdzo-
na dla pracowników zatrudnionych przy pracach zwià-
zanych ze stosowaniem lub wydzielaniem si´ substan-
cji trujàcych, zakaênych, promieniotwórczych, dra˝nià-
cych lub uczulajàcych oraz innych substancji o nieprzy-
jemnym zapachu, a tak˝e przy pracach pylàcych, w wil-
gotnym i goràcym mikroklimacie lub powodujàcych
intensywne brudzenie. 

2. Szatnia przepustowa powinna spe∏niaç nast´pu-
jàce wymagania:

1) cz´Êç szatni przeznaczona na odzie˝ roboczà i Êrod-
ki ochrony indywidualnej powinna odpowiadaç
wymaganiom okreÊlonym w § 13 ust. 2 i 3;

2) cz´Êç szatni przeznaczona na odzie˝ w∏asnà pra-
cowników powinna odpowiadaç wymaganiom
okreÊlonym w § 11 lub § 12;

3) ruch u˝ytkowników szatni przepustowej pomi´dzy
obu jej cz´Êciami powinien odbywaç si´ wy∏àcznie
przez zespó∏ sanitarny z natryskami.

3. Dla pracowników majàcych kontakt z substancja-
mi trujàcymi lub zakaênymi powinna byç przeznaczona
odr´bna szatnia przepustowa, spe∏niajàca wymagania
okreÊlone w ust. 2.

Rozdzia∏ 3

Umywalnie i pomieszczenia z natryskami

§ 17. W sk∏ad zespo∏u szatni powinny wchodziç
umywalnie ∏atwo dost´pne dla pracowników i zapew-
niajàce bezkolizyjny ruch pracowników ju˝ umytych
i przebranych w odzie˝ w∏asnà.

§ 18. 1. Umywalnia powinna byç wyposa˝ona
w umywalki emaliowane lub wykonane z materia∏u od-
pornego na korozj´, zgodne z Polskà Normà.

2.52) Do umywalek powinna byç doprowadzona
woda bie˝àca — ciep∏a i zimna. 

3. SzerokoÊç przejÊcia miedzy umywalkami a Êcianà
przeciwleg∏à powinna wynosiç 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 najlicz-
niejszej zmiany powinna w umywalni przypadaç co
najmniej jedna umywalka indywidualna, a przy pra-
cach brudzàcych i w kontakcie z substancjami szkodli-
wymi lub zakaênymi — co najmniej jedna umywalka na
ka˝dych pi´ciu pracowników — lecz nie mniej ni˝ jed-
na przy mniejszej liczbie zatrudnionych. W przypadku
zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbio-
rowego (np. na placach budowy) powinno przypadaç
co najmniej jedno stanowisko do mycia (zawór czer-
palny wody) na ka˝dych pi´ciu pracowników jednocze-
Ênie zatrudnionych.

2. Na ka˝dych trzydziestu m´˝czyzn lub na ka˝de
dwadzieÊcia kobiet jednoczeÊnie zatrudnionych przy
pracach biurowych lub w warunkach zbli˝onych do
tych prac powinna przypadaç co najmniej jedna umy-
walka, lecz nie mniej ni˝ jedna umywalka przy mniej-
szej liczbie zatrudnionych. Umywalki powinny byç in-
stalowane w pomieszczeniach ust´pów lub w ich
przedsionkach izolacyjnych.
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§ 20. Dla pracowników nara˝onych na zabrudze-
nie nóg przy pracy powinny byç instalowane w umy-
walniach brodziki do mycia nóg z doprowadzeniem
ciep∏ej wody, w iloÊci co najmniej jeden brodzik na
ka˝dych dziesi´ciu u˝ytkowników. Brodziki nie sà wy-
magane dla pracowników zatrudnionych przy pra-
cach na otwartej przestrzeni — poza terenem zak∏adu
pracy.

§ 21. 1. W zespole szatni powinny znajdowaç si´
pomieszczenia z natryskami, jeÊli wymagajà tego wa-
runki pracy lub ochrona zdrowia pracowników.

2. Pomieszczenia z natryskami powinny byç ∏atwo
dost´pne dla pracowników i zapewniaç bezkolizyjny
ruch pracowników ju˝ umytych i ubranych w odzie˝
w∏asnà. 

§ 22. 1. Na ka˝dych oÊmiu pracowników najliczniej-
szej zmiany wykonujàcych prace powodujàce zabru-
dzenie ich cia∏a powinna przypadaç 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˝ jed-
na przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

2. Wymiary kabin natryskowych powinny byç
zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi. Szero-
koÊç przejÊcia mi´dzy dwoma rz´dami kabin, przy za-
stosowaniu zas∏on zasuwanych lub Êcianek os∏aniajà-
cych powinna wynosiç co najmniej 1,30 m, a mi´dzy
kabinami i Êcianà — co najmniej 0,90 m.

§ 23. 1. W pomieszczeniu z natryskami poszczegól-
ne sitka powinny byç zainstalowane w oddzielnych ka-
binach i umieszczone w taki sposób, aby strumieƒ wo-
dy sp∏ywa∏ na ramiona, a nie na g∏ow´.

2. Pomieszczenie z natryskami, w którym znajduje
si´ wi´cej ni˝ szeÊç sitek, powinno byç oddzielone od
szatni pomieszczeniem izolujàcym.

3. Do natrysków powinna byç doprowadzona woda
bie˝àca zimna i ciep∏a. Woda zu˝yta powinna byç od-
prowadzana do kanalizacji.

4. Przy pomieszczeniach z natryskami powinna
znajdowaç si´ wydzielona kabina z jednà miskà ust´-
powà na ka˝de dziesi´ç natrysków, lecz nie mniej ni˝
jednà.

§ 24. 1. Temperatura wody ciep∏ej doprowadzonej
do umywalek, natrysków i brodzików przy stosowaniu
centralnej regulacji lub zbiorowego mieszania wody
powinna wynosiç od 35 °C do 40 °C (od 308 K do 313 K),
a w przypadku indywidualnego mieszania wody — od
50 °C do 60 °C (323 K do 333 K).

2. W pomieszczeniach umywalni nale˝y zapewniç
co najmniej dwukrotnà wymian´ powietrza w ciàgu
godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami
wymiana ta nie powinna byç mniejsza ni˝ pi´ciokrotna
w ciàgu godziny.

Rozdzia∏ 4

Ust´py

§ 25. 1. Ust´py powinny byç zlokalizowane w odle-
g∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 75 m od stanowiska pracy. Od-
leg∏oÊç ta mo˝e byç wi´ksza jedynie dla pracowników
pracujàcych stale na otwartej przestrzeni, lecz nie po-
winna przekraczaç 125 m od najdalszego stanowiska
pracy.

2. W budynkach ust´py powinny byç urzàdzone na
ka˝dej kondygnacji. Je˝eli na kondygnacji pracuje
mniej ni˝ dziesi´ç osób, ust´py mogà znajdowaç si´
nie dalej ni˝ na sàsiedniej kondygnacji.

§ 26. 1. WejÊcia do ust´pów powinny prowadziç
bezpoÊrednio z pomieszczeƒ, korytarzy lub dróg s∏u˝à-
cych do komunikacji ogólnej.

2.53) Ust´p powinien mieç wejÊciowe pomieszcze-
nie izolujàce wyposa˝one w umywalki z dop∏ywem cie-
p∏ej i zimnej wody w iloÊci co najmniej jedna umywal-
ka na trzy miski ust´powe lub pisuary, lecz nie mniej ni˝
jedna umywalka.

3. Drzwi prowadzàce do pomieszczenia izolujàcego
oraz drzwi ∏àczàce je z dalszà cz´Êcià ust´pu powinny
zamykaç si´ samoczynnie.

§ 27. 1. Zainstalowane w ust´pach miski ust´powe
i pisuary powinny byç sp∏ukiwane bie˝àcà wodà oraz
pod∏àczone do kanalizacji.

2. Ust´py powinny byç wyposa˝one w instalacj´
i urzàdzenia przeznaczone do utrzymania wymagaƒ hi-
gienicznosanitarnych.

3. W pomieszczeniach ust´pów nale˝y zapewniç
wymian´ powietrza w iloÊci nie mniejszej ni˝ 50 m3 na
godzin´ na 1 misk´ ust´powà i 25 m3 na 1 pisuar.

4. Dla pracowników zatrudnionych na otwartej
przestrzeni poza terenem zak∏adu pracy przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce oraz zatrudnionych w budyn-
kach niewyposa˝onych w instalacj´ wodociàgowà i ka-
nalizacyjnà mogà byç urzàdzane ust´py wyposa˝one
w szczelne zbiorniki nieczystoÊci. W takim przypadku
ust´py mogà nie spe∏niaç wymagaƒ okreÊlonych
w ust. 1, 2 i 3 oraz w § 26 ust. 2.

5. SzerokoÊç przejÊç wzd∏u˝ kabin ust´powych przy
jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosiç
co najmniej 1,3 m. Je˝eli naprzeciwko kabin sà umiesz-
czone pisuary, odleg∏oÊç mi´dzy Êcianà, na której sà
zainstalowane, a kabinami nie powinna byç mniejsza
ni˝ 2 m. PrzejÊcie mi´dzy rz´dami kabin powinno mieç
szerokoÊç co najmniej 2 m.

§ 28. 1. Na ka˝dych trzydziestu m´˝czyzn zatrudnio-
nych na jednej zmianie powinna przypadaç co naj-
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mniej jedna miska ust´powa i jeden pisuar, lecz nie
mniej ni˝ jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej licz-
bie zatrudnionych.

2. Na ka˝de dwadzieÊcia kobiet zatrudnionych na
jednej zmianie powinna przypadaç jedna miska ust´-
powa, lecz nie mniej ni˝ jedna miska przy mniejszej
liczbie zatrudnionych.

Rozdzia∏ 5

Jadalnie

§ 29. 1. Pracodawca zatrudniajàcy powy˝ej dwu-
dziestu pracowników na jednej zmianie powinien za-
pewniç pracownikom pomieszczenie do spo˝ywania
posi∏ków, zwane dalej „jadalnià”.

2.54) Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 dotyczy równie˝
pracodawców zatrudniajàcych dwudziestu i mniej pra-
cowników, je˝eli nara˝eni sà na kontakt ze szkodliwymi
Êrodkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, ma-
teria∏ami biologicznie zakaênymi albo przy pracach
szczególnie brudzàcych.

3. W jadalni nale˝y umieÊciç w widocznych miej-
scach napisy lub znaki informujàce o zakazie palenia
tytoniu.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy zak∏adów pracy, w któ-
rych wykonywane sà prace wy∏àcznie o charakterze
biurowym.

§ 30. Ustala si´ nast´pujàce 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˝ywa-
nia posi∏ków profilaktycznych (typ III).

Dopuszcza si´ ∏àczenie jadalni typu II i III.

§ 31. 1. W pomieszczeniu jadalni typu I powinno
przypadaç co najmniej 1,1 m2 powierzchni na ka˝de-
go z pracowników jednoczeÊnie spo˝ywajàcych po-
si∏ek.

2. Powierzchnia jadalni nie powinna byç mniejsza
ni˝ 8 m2.

§ 32. Jadalnia typu II powinna sk∏adaç si´ z dwóch
cz´Êci:

1) jadalni w∏aÊciwej odpowiadajàcej wymaganiom
jadalni typu I oraz

2) pomieszczeƒ do przygotowywania, wydawania
napojów i zmywania naczyƒ sto∏owych.

§ 33. Jadalnia typu III powinna odpowiadaç wyma-
ganiom okreÊlonym dla jadalni typu II oraz powinna
posiadaç w´ze∏ sanitarny dla konsumentów i w´ze∏ sa-
nitarny z szatnià dla pracowników obs∏ugi.

§ 34. 1.55) Dla ka˝dego pracownika spo˝ywajàcego
posi∏ek w jadalni nale˝y zapewniç indywidualne miej-
sce siedzàce przy stole.

2. Jadalnia powinna byç wyposa˝ona w umywalki
w iloÊci nie mniejszej ni˝ jedna umywalka na dwadzie-
Êcia miejsc siedzàcych w jadalni, lecz nie mniej ni˝ jed-
na umywalka. Przy ka˝dej umywalce powinny znajdo-
waç si´ r´czniki jednorazowe lub powinna byç zainsta-
lowana suszarka do ràk.

3. W jadalni powinny byç zainstalowane urzàdzenia
do podgrzewania przez pracownika posi∏ku w∏asnego
oraz zlewozmywaki dwukomorowe w iloÊci jeden zle-
wozmywak na dwadzieÊcia miejsc w jadalni, ale nie
mniej ni˝ jeden zlewozmywak.

4. W jadalniach typu I i II lub przy nich powinny
znajdowaç si´ indywidualne zamykane szafki przezna-
czone do przechowywania w higienicznych warunkach
w∏asnego posi∏ku pracownika.

§ 35. W pomieszczeniu jadalni nale˝y zapewniç
przynajmniej 2-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu go-
dziny.

§ 36. 1.56) Dla pracowników zatrudnionych przy wy-
konywaniu prac w kontakcie z materia∏ami zakaênymi
lub trujàcymi powinny byç urzàdzone oddzielnie jadal-
nie niedost´pne dla innych pracowników.

2. Jadalnia, o której mowa w ust. 1, powinna byç
oddzielona od pomieszczeƒ pracy pomieszczeniem
izolujàcym, w którym nale˝y urzàdziç miejsca do pozo-
stawiania odzie˝y ochronnej oraz zainstalowaç umy-
walki z ciep∏à bie˝àcà wodà.

Rozdzia∏ 6

Pomieszczenia do wypoczynku57)

§ 37. (skreÊlony).58)

§ 38. 1. W zak∏adzie pracy zatrudniajàcym na jednà
zmian´ wi´cej ni˝ dwadzieÊcia kobiet w jednym budyn-
ku nale˝y urzàdziç pomieszczenie z miejscami do wy-
poczynku w pozycji le˝àcej dla kobiet w cià˝y i karmià-
cych matek, przyjmujàc co najmniej jedno miejsce na
ka˝dych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmia-
nie, lecz nie mniej ni˝ jedno miejsce.
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————————
54) Ze zmianà wprowadzonà przez § 1 pkt 30 lit. i rozporzà-

dzenia, o którym mowa w odnoÊniku 1.

————————
55) Zdanie drugie skreÊlone przez § 1 pkt 30 lit. j rozporzàdze-

nia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
56) Ze zmianà wprowadzonà przez § 1 pkt 30 lit. k rozporzà-

dzenia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
57) Tytu∏ rozdzia∏u w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 30

lit. l rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
58) Przez § 1 pkt 30 lit. ∏ rozporzàdzenia, o którym mowa w od-

noÊniku 1.



2. Powierzchnia pomieszczenia, o którym mowa
w ust.1, nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 8 m2.

§ 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet
oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, nale-
˝y zapewniç przynajmniej dwukrotnà wymian´ powie-
trza w ciàgu godziny.

Rozdzia∏ 7

Palarnie

§ 40. 1.59) Palenie tytoniu w zak∏adach pracy jest do-
zwolone wy∏àcznie w odpowiednio przystosowanych
pomieszczeniach (palarniach) wyposa˝onych w dosta-
tecznà iloÊç popielniczek.

2.60) Palarnie powinny byç usytuowane w sposób
nienara˝ajàcy osób niepalàcych na wdychanie dymu
tytoniowego.

§ 41.61) W palarni powinno przypadaç co najmniej
0,1 m2 powierzchni pod∏ogi na ka˝dego pracownika
najliczniejszej zmiany korzystajàcego z tego pomiesz-
czenia, z tym jednak, ˝e powierzchnia poszczególnych
pomieszczeƒ przeznaczonych na palarnie nie powinna
byç mniejsza ni˝ 4 m2.

§ 42. W palarni nale˝y zapewniç przynajmniej dzie-
si´ciokrotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny.

Rozdzia∏ 8

Pomieszczenia do prania, odka˝ania, suszenia
i odpylania odzie˝y roboczej i ochronnej

§ 43. 1. Je˝eli przeznaczona do prania odzie˝ robo-
cza lub ochronna mo˝e staç si´ powodem ska˝enia in-

nej odzie˝y pranej jednoczeÊnie lub je˝eli jest ona
szczególnie zabrudzona, a tak˝e gdy wymagajà tego
specjalne wzgl´dy higieny produkcji, w zak∏adzie pra-
cy powinna byç urzàdzona specjalna pralnia odzie˝y
wyposa˝ona w urzàdzenia mechaniczne do prania.

2. Przy pralni nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç odpyla-
nia, degazacji, dezynfekcji, suszenia oraz naprawy
odzie˝y roboczej i ochronnej.

3. W zak∏adzie pracy, w którym odzie˝ pracowników
jest nara˝ona na zanieczyszczenie substancjami trujà-
cymi, nale˝y stosowaç urzàdzenia s∏u˝àce do neutrali-
zacji tych substancji.

Rozdzia∏ 9

Pomieszczenia do ogrzewania si´ pracowników

§ 44. 1. Przy pracach wykonywanych na otwartej
przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach
nale˝y zapewniç pracownikom w pobli˝u miejsc pracy
pomieszczenia umo˝liwiajàce im schronienie si´ przed
opadami atmosferycznymi, ogrzanie si´ oraz zmian´
odzie˝y. Pomieszczenia te powinny byç zaopatrzone
w urzàdzenia do podgrzewania posi∏ków.

2. W pomieszczeniach do ogrzewania si´ pracow-
ników powinna byç zapewniona temperatura co naj-
mniej 16 °C (289 K), a na ka˝dego pracownika najlicz-
niejszej zmiany powinno przypadaç co najmniej 0,1 m2

powierzchni, przy czym ca∏kowita powierzchnia po-
mieszczenia nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 8 m2.

3. W razie gdy ze wzgl´du na rodzaje prac wykony-
wanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym
nie jest mo˝liwe zapewnienie pomieszczeƒ, o których
mowa w ust. 1, nale˝y zapewniç pracownikom w pobli-
˝u miejsca ich pracy odpowiednio urzàdzone êród∏a
ciep∏a, przy zachowaniu wymagaƒ ochrony przeciwpo-
˝arowej.
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————————
59) Ze zmianà wprowadzonà przez § 1 pkt 30 lit. m tiret pierw-

sze rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
60) Ze zmianà wprowadzonà przez § 1 pkt 30 lit. m tiret dru-

gie rozporzàdzenia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 30 lit. n rozporzàdze-

nia, o którym mowa w odnoÊniku 1.
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Szanowni Paƒstwo

ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z póên. zm.), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu
terytorialnego zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B
i udost´pniania nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach
pracy urz´dów.

Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto  prenumeraty*) na  2003 r.  (w  tym  7%  VAT):

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ — 1225,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI  B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA — 34,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA — 46,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA — 26,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏; op∏ata za III–IV kwarta∏ 2003 r. — 660,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Informujemy, ̋ e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.

*) Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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