
Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) „pomieszczeniach higienicznosanitarnych”
— rozumie si´ przez to szatnie, umywalnie,
pomieszczenia z natryskami, ust´py, palar-
nie, jadalnie z wyjàtkiem sto∏ówek, po-
mieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia
do ogrzewania si´ pracowników oraz po-
mieszczenia do prania, odka˝ania, suszenia
i odpylania odzie˝y i obuwia roboczego oraz
Êrodków ochrony indywidualnej;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) „punkcie pierwszej pomocy” — rozumie
si´ przez to — w zale˝noÊci od wielkoÊci za-
k∏adu pracy, rodzaju prowadzonej dzia∏al-
noÊci i zwiàzanych z nià zagro˝eƒ — po-
mieszczenie lub wyodr´bnione miejsce

o wystarczajàcej powierzchni, wyposa˝one
w umywalki z ciep∏à i zimnà wodà oraz nie-
zb´dny sprz´t i inne Êrodki do udzielania
pierwszej pomocy;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W tunelach przeznaczonych do sta∏ej komu-
nikacji nie powinny znajdowaç si´ rurociàgi
s∏u˝àce do transportu materia∏ów niebez-
piecznych, o których mowa w § 91, oraz
transportu cieczy lub gazów pod ciÊnieniem
albo o temperaturze wy˝szej ni˝ 70 °C lub
ni˝szej ni˝ –15 °C. Wymóg ten nie dotyczy
przewodów s∏u˝àcych do ogrzewania tunelu,
je˝eli temperatura czynnika grzewczego nie
przekracza 95 °C.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Zak∏ad pracy powinien byç wyposa˝ony
w urzàdzenia zapobiegajàce zanieczyszcze-
niu lub ska˝eniu, w stopniu szkodliwym dla
zdrowia ludzkiego — powietrza, gruntu oraz
wód — substancjami chemicznymi, py∏ami,
Êrodkami promieniotwórczymi albo szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi, w zwiàzku
z produkcjà bàdê innà dzia∏alnoÊcià zak∏adu
pracy.”;

4) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. W pomieszczeniach i miejscach pracy,
w których w razie awarii oÊwietlenia mogà
wystàpiç zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
pracowników, nale˝y zapewniç oÊwietlenie
awaryjne spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w odr´bnych przepisach i Polskich Nor-
mach.”;

5) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Recyrkulacja powietrza nie powinna byç stoso-
wana w pomieszczeniach pracy, w których wy-
st´pujà szkodliwe czynniki biologiczne, czynni-
ki chemiczne stwarzajàce zagro˝enia okreÊlone
w przepisach w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy zwiàzanej z wyst´powaniem
w miejscu pracy czynników chemicznych, ma-
teria∏y wydzielajàce nieprzyjemne lub ucià˝li-
we zapachy albo mo˝liwe jest nag∏e zwi´ksze-
nie st´˝enia niebezpiecznych substancji che-
micznych, a tak˝e w przestrzeniach zagro˝o-
nych wybuchem.”;

6) § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39. 1. Pracodawca zapewnia pracownikom bez-
pieczeƒstwo i higien´ pracy, w szczegól-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 2 marca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy1)

———————
1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-

wienia dyrektyw Rady:
— 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wpro-

wadzenia Êrodków w celu poprawy bezpieczeƒstwa
i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. 
WE L 183 z 29.06.1989, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349),

— 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczàcej mini-
malnych wymagaƒ w dziedzinie bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrekty-
wa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrekty-
wy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1,
str. 358).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615.



noÊci przez ograniczanie ryzyka zawodo-
wego w wyniku w∏aÊciwej organizacji
pracy oraz stosowania koniecznych Êrod-
ków profilaktycznych, a tak˝e informowa-
nia i szkolenia pracowników.

2. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, po-
winny byç podejmowane na podstawie
ogólnych zasad dotyczàcych zapobiega-
nia wypadkom i chorobom zwiàzanym
z pracà, w tym w szczególnoÊci przez:

1) ograniczanie ryzyka zawodowego;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawo-
dowego;

3) likwidowanie zagro˝eƒ u êróde∏ ich po-
wstawania;

4) dostosowanie warunków i procesów
pracy do mo˝liwoÊci pracownika,
w szczególnoÊci przez odpowiednie
projektowanie i organizowanie stano-
wisk pracy, dobór maszyn i innych
urzàdzeƒ technicznych oraz narz´dzi
pracy, a tak˝e metod produkcji i pracy
— z uwzgl´dnieniem zmniejszenia
ucià˝liwoÊci pracy, zw∏aszcza pracy
monotonnej i pracy w ustalonym z gó-
ry tempie, oraz ograniczenia negatyw-
nego wp∏ywu takiej pracy na zdrowie
pracowników;

5) stosowanie nowych rozwiàzaƒ tech-
nicznych;

6) zast´powanie niebezpiecznych proce-
sów technologicznych, urzàdzeƒ, sub-
stancji i innych materia∏ów — bez-
piecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu Êrodkom ochro-
ny zbiorowej przed Êrodkami ochrony
indywidualnej;

8) instruowanie pracowników w zakresie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy.”;

7) po § 39 dodaje si´ § 39a—39c w brzmieniu:

„§ 39a. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe
wyst´pujàce przy wykonywanych pra-
cach, w szczególnoÊci przy doborze wy-
posa˝enia stanowisk i miejsc pracy, sto-
sowanych substancji i preparatów che-
micznych, biologicznych, rakotwórczych
lub mutagennych oraz zmianie organi-
zacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawo-
dowego uwzgl´dnia si´ wszystkie czyn-
niki Êrodowiska pracy wyst´pujàce przy
wykonywanych pracach oraz sposoby
wykonywania prac. 

2. Stosowane w nast´pstwie oceny ryzyka
zawodowego Êrodki profilaktyczne, me-
tody oraz organizacja pracy powinny:

1) zapewniaç zwi´kszenie poziomu bez-
pieczeƒstwa i ochrony zdrowia pra-
cowników;

2) byç zintegrowane z dzia∏alnoÊcià pro-
wadzonà przez pracodawc´ na
wszystkich poziomach struktury or-
ganizacyjnej zak∏adu pracy.

3. Pracodawca prowadzi dokumentacj´
oceny ryzyka zawodowego oraz zasto-
sowanych niezb´dnych Êrodków profi-
laktycznych. Dokument potwierdzajàcy
dokonanie oceny ryzyka zawodowego
powinien uwzgl´dniaç w szczególnoÊci:

1) opis ocenianego stanowiska pracy,
w tym wyszczególnienie:

a) stosowanych maszyn, narz´dzi
i materia∏ów,

b) wykonywanych zadaƒ,

c) wyst´pujàcych na stanowisku nie-
bezpiecznych, szkodliwych i ucià˝-
liwych czynników Êrodowiska pra-
cy, 

d) stosowanych Êrodków ochrony
zbiorowej i indywidualnej,

e) osób pracujàcych na tym stanowi-
sku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzy-
ka zawodowego dla ka˝dego z czyn-
ników Êrodowiska pracy oraz nie-
zb´dne Êrodki profilaktyczne zmniej-
szajàce ryzyko;

3) dat´ przeprowadzonej oceny oraz
osoby dokonujàce oceny.

§ 39b. Przy pracach stwarzajàcych zagro˝enia,
gdy wymaga tego sytuacja, do kierowa-
nia ludêmi wykonujàcymi te prace po-
winny byç stosowane sygna∏y bezpie-
czeƒstwa — r´czne lub komunikaty
s∏owne, zgodnie z wymaganiami okre-
Êlonymi w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 39c. Pracodawca informuje pracowników
o istniejàcych zagro˝eniach, w szczegól-
noÊci o zagro˝eniach, przed którymi
chroniç ich b´dà Êrodki ochrony indywi-
dualnej oraz przekazuje informacje
o tych Êrodkach i zasadach ich stosowa-
nia. Szczegó∏owe zasady stosowania
Êrodków ochrony indywidualnej okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.”;

8) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w pomieszczeniu pracy, w którym za-
trudniona jest jedna osoba, mogà w sytuacji
awaryjnej wystàpiç zagro˝enia dla zdrowia lub
˝ycia pracowników, a w szczególnoÊci zagro˝e-
nia: po˝arowe, wybuchowe, pora˝enia pràdem
elektrycznym, wydzielanie si´ gazów lub par
substancji sklasyfikowanych jako niebezpiecz-
ne — pracodawca wprowadza obowiàzek mel-
dowania si´ tej osoby w ustalony sposób
w oznaczonych porach.”;
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9) w § 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) punkty pierwszej pomocy w wydzia∏ach (od-
dzia∏ach), w których wykonywane sà prace po-
wodujàce du˝e ryzyko wypadku lub zwiàzane
z wydzielaniem si´ par, gazów albo py∏ów sub-
stancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze
wzgl´du na ostre dzia∏anie toksyczne;”;

10) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowiska pracy, na których wyst´puje ryzy-
ko po˝aru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia
przedmiotów albo pojawienia si´ czynników
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
powinny byç zaopatrzone w odpowiednie
urzàdzenia ochronne.”;

11) w § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Materia∏y stosowane do czyszczenia, nasycone
lub zanieczyszczone podczas pracy substancja-
mi i preparatami sklasyfikowanymi jako nie-
bezpieczne albo wydzielajàce ucià˝liwe zapa-
chy — nale˝y przechowywaç w zamkni´tych
naczyniach z materia∏u niepalnego oraz co naj-
mniej raz na dob´ usuwaç z pomieszczeƒ pra-
cy i niszczyç w sposób okreÊlony w instruk-
cjach, o których mowa w § 41.”;

12) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. 1. Stosowane w zak∏adach pracy drabiny
przenoÊne powinny spe∏niaç wymagania
okreÊlone w Polskich Normach.

2. Drabiny przenoÊne powinny byç stoso-
wane zgodnie z ich przeznaczeniem,
w sposób niestwarzajàcy zagro˝eƒ dla
ich u˝ytkowników i osób przebywajàcych
w pobli˝u. Wymagania bezpieczeƒstwa
przy stosowaniu drabin sà okreÊlone
w przepisach w sprawie minimalnych
wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa
i higieny pracy w zakresie u˝ytkowania
maszyn przez pracowników podczas pra-
cy.”;

13) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmioty ∏atwo t∏ukàce si´, substancje i pre-
paraty sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz
materia∏y o najwi´kszej masie powinny byç
sk∏adowane na najni˝szych pó∏kach rega∏ów.”;

14) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagania dotyczàce ochrony zdrowia pra-
cowników zatrudnionych przy pracach zwiàza-
nych z nara˝eniem na ha∏as sà okreÊlone
w przepisach w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy przy pracach zwiàzanych z nara˝e-
niem na ha∏as lub drgania mechaniczne.”;

15) § 81 otrzymuje brzmienie:

„§ 81. 1. Pracodawca okreÊla szczegó∏owe wyma-
gania bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych, w szczególnoÊci zapewnia:

1) bezpoÊredni nadzór nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie Êrodki zabezpieczajàce;
3) instrukta˝ pracowników obejmujàcy

w szczególnoÊci:
a) imienny podzia∏ pracy,
b) kolejnoÊç wykonywania zadaƒ,
c) wymagania bezpieczeƒstwa i higie-

ny pracy przy poszczególnych czyn-
noÊciach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dost´p do
miejsc wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych mia∏y jedynie osoby upo-
wa˝nione i odpowiednio poinstruowane.”;

16) w § 87 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) bezpoÊrednio przed przystàpieniem do pracy
wewnàtrz zbiornika powietrze w zbiorniku na-
le˝y zbadaç na zawartoÊç tlenu oraz gazów
i par substancji sklasyfikowanych jako niebez-
pieczne;”;

17) § 91 otrzymuje brzmienie:

„§ 91. Materia∏ami niebezpiecznymi w rozumieniu
rozporzàdzenia sà w szczególnoÊci substan-
cje i preparaty chemiczne sklasyfikowane ja-
ko niebezpieczne, zgodnie z przepisami
o substancjach i preparatach chemicznych,
oraz materia∏y zawierajàce szkodliwe czynniki
biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy
zagro˝enia zgodnie z przepisami w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla
zdrowia w Êrodowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracowników zawodowo nara˝o-
nych na te czynniki.”;

18) w § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomieszczenia przeznaczone do sk∏adowania
lub stosowania materia∏ów niebezpiecznych
pod wzgl´dem po˝arowym lub wybuchowym
oraz pomieszczenia, w których istnieje niebez-
pieczeƒstwo wydzielania si´ substancji sklasy-
fikowanych jako niebezpieczne, powinny byç
wyposa˝one w:
1) urzàdzenia zapewniajàce sygnalizacj´ o za-

gro˝eniach;
2) odpowiedni sprz´t i Êrodki gaÊnicze, Êrodki

neutralizujàce, apteczki oraz odpowiednie
Êrodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
stosownie do wyst´pujàcych zagro˝eƒ.”;

19) § 98 otrzymuje brzmienie:

„§ 98. W pomieszczeniach, w których w wyniku
awarii mogà wydzielaç si´ substancje tok-
syczne lub bardzo toksyczne albo substan-
cje stwarzajàce zagro˝enie wybuchem, pra-
codawca zapewnia awaryjnà wentylacj´
wyciàgowà uruchamianà od wewnàtrz
i z zewnàtrz pomieszczeƒ — zapewniajàcà
wymian´ powietrza dostosowanà do prze-
znaczenia pomieszczeƒ zgodnie z odr´bny-
mi przepisami i Polskimi Normami.”;
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20) w § 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz substancji, preparatów, czynników
i procesów technologicznych o dzia∏aniu rako-
twórczym lub mutagennym, sposób ich reje-
strowania oraz szczegó∏owe warunki ochrony
pracowników przed zagro˝eniami spowodo-
wanymi przez te substancje, preparaty, czynni-
ki lub procesy technologiczne sà okreÊlone
w odr´bnych przepisach.”;

21) w § 110 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewniç stosowanie przez pracowników he∏-
mów ochronnych.”;

22) uchyla si´ § 114;

23) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) rozdzia∏ 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 6

Pomieszczenia do wypoczynku

§ 37. 1. Pracodawca zapewnia ∏atwo dost´pne
pomieszczenia przeznaczone do wypo-
czynku pracowników, je˝eli wymaga te-
go ich bezpieczeƒstwo i zdrowie,
w szczególnoÊci gdy:
1) wykonywana praca wymaga stoso-

wania indywidualnych Êrodków
ochrony uk∏adu oddechowego;

2) prace okresowe, w szczególnoÊci
monta˝owe, konserwacyjne i remon-
towe, sà wykonywane przez pracow-
ników w pomieszczeniach ciasnych
lub niskich, niespe∏niajàcych wyma-
gaƒ okreÊlonych w § 19 ust. 2 i § 20
rozporzàdzenia;

3) praca wykonywana jest w pomiesz-
czeniach, w których temperatura spo-
wodowana procesami technologicz-
nymi jest stale wy˝sza ni˝ 30 °C
(303 K).

2. Pomieszczenia przeznaczone do wypo-
czynku powinny byç wyposa˝one w sto-
∏y oraz krzes∏a z oparciami spe∏niajàce
wymagania ergonomii. Liczba miejsc
siedzàcych powinna byç nie mniejsza
ni˝ jedno miejsce na pi´ciu pracowni-
ków korzystajàcych z pomieszczenia, za-
trudnionych na najliczniejszej zmianie.
Odleg∏oÊç od najdalszego stanowiska
pracy do pomieszczenia przeznaczone-
go do wypoczynku nie powinna prze-
kraczaç 75 m.

3. Pracownikom zatrudnionym w warun-
kach, o których mowa w ust. 1, nale˝y
stworzyç mo˝liwoÊç umycia cia∏a,
szczególnie w ciep∏ej porze roku — po-
przez umieszczenie w pobli˝u pomiesz-
czeƒ pracy natrysków r´cznych na gi´t-
kich przewodach, z doprowadzeniem
zimnej i ciep∏ej wody.

4. Jako pomieszczenia przeznaczone do
wypoczynku mogà byç wykorzystane
jadalnie, o ile spe∏niajà wymagania
okreÊlone w ust. 2 oraz w § 38.

§ 38. 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do
wypoczynku nale˝y zapewniç przynaj-
mniej dwukrotnà wymian´ powietrza
w ciàgu godziny.

2. Pomieszczenia przeznaczone do wypo-
czynku dla pracowników wykonujàcych
prace, o których mowa w § 37 ust. 1
pkt 3, powinny byç klimatyzowane. Wy-
móg ten nie dotyczy pomieszczeƒ prze-
znaczonych do wypoczynku dla pracow-
ników zatrudnionych w podziemnych
zak∏adach górniczych.

§ 39. 1. W zak∏adzie pracy zatrudniajàcym na
jednà zmian´ wi´cej ni˝ dwadzieÊcia ko-
biet w jednym budynku nale˝y urzàdziç
pomieszczenie z miejscami do wypo-
czynku w pozycji le˝àcej dla kobiet w cià-
˝y i karmiàcych matek, przyjmujàc co
najmniej jedno miejsce na ka˝dych trzy-
sta kobiet zatrudnionych na jednej zmia-
nie, lecz nie mniej ni˝ jedno miejsce.

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

b) rozdzia∏ 8 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 8

Pomieszczenia do prania, odka˝ania, suszenia
i odpylania odzie˝y i obuwia roboczego 

oraz Êrodków ochrony indywidualnej

§ 43. 1. Je˝eli przeznaczona do prania odzie˝ ro-
bocza lub ochronna mo˝e staç si´ po-
wodem ska˝enia innej odzie˝y pranej
jednoczeÊnie lub je˝eli jest ona szcze-
gólnie zabrudzona, a tak˝e gdy wyma-
gajà tego specjalne wzgl´dy higieny
produkcji, w zak∏adzie pracy powinna
byç urzàdzona specjalna pralnia odzie˝y
wyposa˝ona w urzàdzenia mechaniczne
do prania.

2. Przy pralni nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç
odpylania, dezynfekcji i suszenia odzie-
˝y i obuwia roboczego oraz Êrodków
ochrony indywidualnej, a tak˝e napra-
wy odzie˝y i obuwia roboczego.

3. W zak∏adzie pracy, w którym odzie˝
i obuwie robocze oraz Êrodki ochrony
indywidualnej stosowane przez pra-
cowników sà nara˝one na zanieczysz-
czenie substancjami lub preparatami
chemicznymi sklasyfikowanymi jako
niebezpieczne, nale˝y stosowaç urzà-
dzenia s∏u˝àce do neutralizacji tych sub-
stancji lub preparatów.”.

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