
Pytanie skierowane do CIOP-PIB

Prosz  o podanie warunków pracy przy obieniu elektrod  w glow  w pomieszczeniach
zamkni tych: jaki mo e by  czas pracy oraz wentylacja.

uzupe nienie pytania

Pracuje na hali produkcyjnej o powierzchni 1,60h na której znajduj  si : malarnia, stanowiska
spawalnicze (ok.60), ci cia termicznego. Na tej hali dokonuje si  remontu urz dze  górniczych
gdzie wymagane jest obienie elektrod  w glow  w celu wymiany zu ytych elementów.

Prosz  o podanie warunków jakie powinno spe nia  stanowisko do wy ej wymienionych prac
(nie ma wentylacji stanowiskowej) oraz o podanie czasu pacy w tych warunkach.

W odpowiedzi na zadane pytanie informuj :

Zgodnie z art. 207 pracodawca ponosi odpowiedzialno  za stan bezpiecze stwa i
higieny pracy w zak adzie pracy. Jest on obowi zany chroni  zdrowie i ycie pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osi gni  nauki i techniki.

Pracodawca zapewnia pracownikom bezpiecze stwo i higien  pracy, w szczególno ci
przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku w ciwej organizacji pracy oraz stosowania
koniecznych rodków profilaktycznych, a tak e informowania i szkolenia pracowników.

W celu okre lenia szczegó owych wymaga  co do warunków pracy na danym
stanowisku pracodawca musi przede wszystkim dokona  oceny ryzyka zawodowego na ka dym
ze stanowisk, a wi c zidentyfikowa  ryzyko oraz czynniki szkodliwe wyst puj ce na stanowisku
pracy cznie ze szczegó owymi ich pomiarami, z okre leniem czy wyst puj  przekroczenia
maksymalnych nat  czynników szkodliwych oraz szczegó ow  analiz  ka dej z czynno ci
wykonywanej na danym stanowisku

Po dokonaniu tej identyfikacji pracodawca jest obowi zany podj  wszelkie dzia ania
minimalizuj ce czy te  eliminuj ce zagro enia wyst puj ce na stanowisku pracy. W tym celu
powinien korzysta  ze wszystkich dost pnych rodków wykorzystuj c osi gni cia techniczne.

Odpowied  jakie warunki musz  by  zapewnione na danym stanowisku pracy,
szczególnie gdzie odbywaj  si  skomplikowane procesy technologiczne, pracodawca uzyska
dopiero po ocenie ryzyka zawodowego oraz wykonaniu odpowiednich pomiarów st  i
nat  czynników szkodliwych dla zdrowia. Po identyfikacji zagro  na danym stanowisku
pracy pracodawca b dzie móg  podj  decyzj  jakie niezb dne rodki ochrony zbiorowej oraz
rodki ochrony indywidualnej b dzie musia  zastosowa . W niektórych przypadkach mo e to by

nawet konieczno  skrócenia czasu pracy pracownika, czy te  zmiana technologii

Pomieszczenia pracy, o wietlenie, ogrzewanie i wentylacja, procesy pracy oraz
organizacji stanowisk pracy minimalnie powinny spe nia  wymogi rozporz dzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy.



W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wyst puj
przekroczenia najwy szych dopuszczalnych st  lub nat  czynników szkodliwych dla
zdrowia czas pracy nie mo e przekracza  8 godzin na dob  bez wzgl du na to w jakim systemie
czasu pracy s  zatrudnieni. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
nieprzepracowany w zwi zku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy (art.
148 kodeksu pracy). Pracowników tych tak e nie mo na zatrudnia  w godzinach nadliczbowych
w zwi zku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Zgodnie z art. 145 § 2 kodeksu pracy wykaz prac przy których wyst puj  przekroczenia
najwy szych st  lub nat  czynników szkodliwych dla zdrowia ustala pracodawca po
konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach okre lonych w art.
23711a i art. 23713a kodeksu pracy oraz po zasi gni ciu opinii lekarza sprawuj cego
profilaktyczn  opiek  zdrowotn  nad pracownikami.

Najwy sze dopuszczalne st enia i nat enia czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku
pracy okre la rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
tej sprawie.

Przepisy prawne:

 Art. 145, 148, 151, 207 - 237(15) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. 1998r., Nr 21, poz. 94 z pó n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r., Nr 169, poz. 1650 z
pó n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. 2002r., Nr 217, poz. 1833 z pó n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U.
2005r., Nr 73, poz. 645 z pó n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Poni ej zamieszcz  cyt. przepisów pomocnych w przedmiotowym sprawie:

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r., Nr 169, poz. 1650 z
pó n. zm.)

DZIA  III  Pomieszczenia pracy  Rozdzia  1

 Przepisy ogólne



§ 14. Pracodawca jest obowi zany utrzymywa  pomieszczenia pracy w czysto ci i porz dku
oraz zapewni  ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymaga
bezpiecze stwa i higieny pracy.

§ 15. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposa enie powinny zapewnia  pracownikom bezpieczne i
higieniczne warunki pracy. W szczególno ci w pomieszczeniach pracy nale y zapewni

wietlenie naturalne i sztuczne, odpowiedni  temperatur , wymian  powietrza oraz
zabezpieczenie przed wilgoci , niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nas onecznieniem,
drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uci liwo ciami.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst puj  czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka
temperatura, ha as, drgania, promieniowanie, gazy, py y, pary itp.) powinny by  zastosowane
rozwi zania techniczne uniemo liwiaj ce przedostawanie si  tych czynników do innych
pomieszcze  pracy oraz do pomieszcze  higienicznosanitarnych.

3. ciany i sufity pomieszcze  pracy, w których wydzielaj  si  substancje szkodliwe dla zdrowia
pracowników lub py y niebezpieczne pod wzgl dem wybuchowym, powinny mie  pokrycie
ochronne, zabezpieczaj ce przed adsorpcj  i gromadzeniem si  py u oraz powinny by
przystosowane do atwego czyszczenia lub zmywania.

4. Je eli ze wzgl du na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urz dze  mo e
zachodzi  niebezpiecze stwo wybuchu, stropy, dachy i ciany pomieszcze  pracy powinny by
wykonane zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa dla tego rodzaju robót lub znajduj cych si
tam urz dze  oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 16. 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajduj cych si  w obiektach budowlanych
pod ogi powinny by  stabilne, równe, nie liskie, niepyl ce i odporne na cieranie oraz nacisk, a
tak e atwe do utrzymania w czysto ci.

2. W pomieszczeniach, w których mog  wyst pi  mieszaniny wybuchowe palnych par, py ów lub
gazów z powietrzem, powierzchnie pod óg powinny by  wykonane z materia u nie
powoduj cego iskrzenia mechanicznego lub wy adowa  elektrostatycznych.

3. Je eli pod oga jest wykonana z materia u b cego dobrym przewodnikiem ciep a lub je eli
przy wykonywaniu pracy wyst puje jej zamoczenie, w przej ciach oraz w miejscach do stania i
siedzenia powinny znajdowa  si  podesty izoluj ce od zimna lub wilgoci albo powinny by
stosowane inne rodki izoluj ce. Podesty powinny by  stabilne, wytrzyma e na obci enie

ytkowe, zabezpieczaj ce przed po lizgiem i potkni ciem oraz atwe do utrzymania w
czysto ci.

§ 17. W pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajduj cych si  w obiektach
budowlanych powinny by  umieszczone informacje o dopuszczalnym obci eniu stropów.

§ 18. 1. Pomieszczenia sta ej pracy nie powinny by  lokalizowane poni ej poziomu otaczaj cego
terenu, z wyj tkiem pomieszcze , o których mowa w ust. 2, oraz je eli wymaga tego rodzaj
produkcji (w ch odniach, rozlewniach win itp.).

2. Poni ej poziomu otaczaj cego terenu mog  znajdowa  si  pomieszczenia pracy w gara u,
kot owni i warsztatach podr cznych, pomieszczenia handlowe, us ugowe i gastronomiczne w
ulicznych przej ciach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w



domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania
wymaga  przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody w ciwego pa stwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okr gowym inspektorem
pracy.

3. Na warunkach okre lonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia o wietlenia dziennego,
pomieszczenia sta ej pracy mog  znajdowa  si  w suterenach lub piwnicach.

§ 19. 1. Powierzchnia i wysoko  pomieszcze  pracy powinny zapewnia  spe nienie wymaga
bezpiecze stwa i higieny pracy, z uwzgl dnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych
technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

2. Na ka dego z pracowników jednocze nie zatrudnionych w pomieszczeniach sta ej pracy
powinno przypada  co najmniej 13 m3 wolnej obj to ci pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2

wolnej powierzchni pod ogi (nie zaj tej przez urz dzenia techniczne, sprz t itp.).

§ 20. 1. Wysoko  pomieszczenia sta ej pracy nie mo e by  mniejsza ni :

1) 3 m w wietle — je eli w pomieszczeniu nie wyst puj  czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 3,3 m w wietle — je eli w pomieszczeniu prowadzone s  prace powoduj ce wyst powanie
czynników szkodliwych dla zdrowia.

2. Wysoko  pomieszcze , o których mowa w ust. 1, mo e by  obni ona w przypadku
zastosowania klimatyzacji — pod warunkiem uzyskania zgody pa stwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego.

3. Wysoko  okre lona w ust. 1 pkt 1 mo e by  zmniejszona do:

1) 2,5 m w wietle:

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 to ci pomieszczenia lub

b) w pomieszczeniu us ugowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczo ci mieszcz cym si  w
budynku mieszkalnym, je eli przy wykonywanych pracach nie wyst puj  py y lub substancje
szkodliwe dla zdrowia, ha as nie przekracza dopuszczalnych warto ci poziomu d wi ku w
budynkach mieszkalnych, okre lonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada
co najmniej 15 m3 wolnej obj to ci pomieszczenia,

2) 2,2 m w wietle — w dy urce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w
pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do wi kszego pomieszczenia.

4. Wysoko  pomieszczenia czasowej pracy nie mo e by  mniejsza ni :

1) 2,2 m w wietle — je eli w pomieszczeniu nie wyst puj  czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 2,5 m w wietle — je eli w pomieszczeniu prowadzone s  prace powoduj ce wyst powanie
czynników szkodliwych dla zdrowia.



5. W pomieszczeniu o stropie pochy ym wymagania okre lone w ust. 1, 3 i 4 stosuje si  do
redniej wysoko ci pomieszczenia, przy czym w najni szym miejscu wysoko  pomieszczenia

nie mo e by  mniejsza w wietle ni  1,9 m (licz c od poziomu pod ogi do najni ej po onej
cz ci konstrukcyjnej sufitu).

§ 21. 1. Do pomieszcze  i stanowisk pracy po onych na ró nych poziomach powinny
prowadzi  bezpieczne doj cia sta ymi schodami lub pochylniami.

2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny by liskie, a w miejscach, w
których mo e wyst powa  zaleganie py ów — powinny by  a urowe.

3. Zamocowane na sta e drabiny lub klamry mog  by  stosowane jako doj cia dodatkowe
oprócz schodów, a zamiast schodów — tylko w wyj tkowych przypadkach uzasadnionych
wzgl dami u ytkowymi lub gdy nie ma technicznych mo liwo ci ich zastosowania.

4. Wymagania, jakie powinny spe nia  schody i pochylnie, okre laj  przepisy techniczno-
budowlane.

§ 22. 1. Wymiary otworów drzwiowych w ka dym pomieszczeniu powinny by  odpowiednie do
liczby pracowników z nich korzystaj cych oraz do rodzaju i wielko ci u ywanych urz dze
transportowych i przemieszczanych adunków. Wymiary otworów drzwiowych okre la Polska
Norma.

2. Sposób otwierania drzwi z pomieszcze  pracy i z pomieszcze  higienicznosanitarnych
powinien odpowiada  wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotycz cych ochrony
przeciwpo arowej.

3. Drzwi rozsuwane musz  by  wyposa one w urz dzenia zapobiegaj ce ich wypadni ciu z
prowadnic.

4. Drzwi i bramy otwieraj ce si  do góry musz  by  wyposa one w urz dzenia zapobiegaj ce
ich przypadkowemu opadaniu.

5. Wrota bram powinny by  wyposa one w urz dzenia zapobiegaj ce ich przypadkowemu
zamkni ciu.

6. Wahad owe drzwi i bramy musz  by  przezroczyste lub posiada  przezroczyste panele.

7. Drzwi i bramy przezroczyste powinny by  wykonane z materia u odpornego na rozbicie lub ze
szk a hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu.

8. Pomi dzy pomieszczeniami nie nale y wykonywa  progów, chyba e warunki techniczne
wymagaj  ich zastosowania. W takich przypadkach nale y je oznaczy  w sposób widoczny.

9. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonowa , aby nie
stwarza y zagro enia urazem. Drzwi takie powinny mie  zamontowane atwo rozpozna-walne i
atwo dost pne z obu stron urz dzenie do ich zatrzymywania, a tak e powinny by
przystosowane do r cznego otwierania.



§ 23. Pomieszczenia pracy, w których przebywaj  pracownicy, nie mog  by  zamykane w
sposób uniemo liwiaj cy wyj cie z pomieszczenia. Je eli istniej  wzgl dy wymagaj ce
zamykania pomieszcze  w czasie pracy przed osobami nie upowa nionymi, nale y stosowa
przy drzwiach zamki uniemo liwiaj ce wej cie z zewn trz, a jednocze nie umo liwiaj ce wyj cie
z pomieszczenia bez u ycia klucza. W takiej sytuacji nale y przewidzie  mo liwo
powiadamiania pracowników znajduj cych si  w takich pomieszczeniach o niebezpiecze stwie
gro cym z zewn trz.

§ 24. 1. Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajduj ce si
w pomieszczeniach pracy, nara one na uszkodzenia w zwi zku z rodzajem prowadzonych prac,
powinny by  od strony, po której mog  znajdowa  si  ludzie, os oni te siatk  zabezpieczaj
przed od amkami szk a.

2. Przezroczyste ciany dzia owe, znajduj ce si  w pomieszczeniach pracy, w pobli u takich
pomieszcze  lub wzd  przej  — musz  by  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 cian  lub jego zranienie w razie rozbicia tej ciany.

 Rozdzia  3

 Ogrzewanie i wentylacja

§ 30. W pomieszczeniach pracy nale y zapewni  temperatur  odpowiedni  do rodzaju
wykonywanej pracy (metod pracy i wysi ku fizycznego niezb dnego do jej wykonania) nie ni sz
ni  14oC (287 K), chyba e wzgl dy technologiczne na to nie pozwalaj . W pomieszczeniach
pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych
temperatura nie mo e by  ni sza ni  18oC (291 K).

§ 31. Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny by  zabezpieczone przed nie kontrolowan
emisj  ciep a w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed nap ywem
ch odnego powietrza z zewn trz.

§ 32. 1. W pomieszczeniach pracy powinna by  zapewniona wymiana powietrza wynikaj ca z
potrzeb u ytkowych i funkcji tych pomieszcze , bilansu ciep a i wilgotno ci oraz zanieczyszcze
sta ych i gazowych.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielaj  si  substancje szkodliwe dla zdrowia,
powinna by  zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie by y przekraczane warto ci
najwy szych dopuszczalnych st  tych substancji.

3. Wymagania dotycz ce parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy okre laj  odr bne
przepisy i Polskie Normy.

§ 33. W pomieszczeniach pracy, w których nast puje wydzielanie si  ciep a przez

promieniowanie w ilo ci przekraczaj cej na stanowiskach pracy



nale y stosowa  nawiewn  wentylacj  miejscow . Parametry nawiewanego powietrza powinny
spe nia  wymagania dla mikroklimatu gor cego, okre lone w przepisach w sprawie najwy szych
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy.

§ 34. Urz dzenia lub ich cz ci, z których mog  wydziela  si  szkodliwe gazy, pary lub py y,
powinny by  zhermetyzowane. W razie niemo liwo ci zhermetyzowania, urz dzenia te powinny
by  wyposa one w miejscowe wyci gi.

§ 35. 1. Powietrze doprowadzane do pomieszcze  pracy z zewn trz przy zastosowaniu
klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno by  oczyszczone z py ów i substancji
szkodliwych dla zdrowia.

2. Klimatyzacja lub wentylacja nie mo e powodowa  przeci gów, wyzi bienia lub przegrzewania
pomieszcze  pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

3. Strumie  powietrza pochodz cy z urz dze  wentylacji nawiewnej nie powinien by
skierowany bezpo rednio na stanowisko pracy.

§ 36. 1. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekracza  70oC (343
K) przy nawiewie powietrza na wysoko ci nie mniejszej ni  3,5 m od poziomu pod ogi
stanowiska pracy i 45oC (318 K) — w pozosta ych przypadkach.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst puj atwo palne lub niebezpieczne pod wzgl dem
wybuchowym py y, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna
by  zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpo arowej.

§ 37. 1. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej nale y
zapewni :

1) odpowiedni  konserwacj  urz dze  i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu
niedopuszczenia do awarii,

2) stosowanie rodków maj cych na celu ograniczenie nat enia i rozprzestrzeniania si  ha asu
i drga  powodowanych prac  urz dze  klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

2. Je eli w zwi zku z wydzielaniem si  w procesie pracy substancji szkodliwych dla zdrowia
awaria wentylacji mo e zagra  zdrowiu pracowników, nale y zastosowa  system kontrolny
sygnalizuj cy stan zagro enia.

§ 38. 1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacj
powietrza ilo  powietrza wie ego nie powinna by  mniejsza ni  10% ogólnej ilo ci
wymienianego powietrza.

2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszcze  pracy przy stosowaniu recyrkulacji
zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekracza  poziomu, przy
którym suma stosunków st  poszczególnych substancji do odpowiadaj cych im warto ci
najwy szych dopuszczalnych st  przekracza 0,3.



3. Recyrkulacja powietrza nie powinna by  stosowana w pomieszczeniach pracy, w których
wyst puj  szkodliwe czynniki chemiczne stwarzaj ce zagro enia okre lone w przepisach w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników
chemicznych, materia y wydzielaj ce nieprzyjemne lub uci liwe zapachy albo mo liwe jest
nag e zwi kszenie st enia niebezpiecznych substancji chemicznych, a tak e w przestrzeniach
zagro onych wybuchem.

Rozdzia  2

 Organizacja stanowisk pracy

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny by  urz dzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynno ci oraz psychofizycznych w ciwo ci pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie
zaj tej przez urz dzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewni  pracownikom
swobod  ruchu wystarczaj  do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzgl dnieniem
wymaga  ergonomii.

2. Stanowiska pracy, na których wyst puje ryzyko po aru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia
przedmiotów albo pojawienia si  czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
powinny by  zaopatrzone w odpowiednie urz dzenia ochronne.

3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powoduj  wyst powanie czynników
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by  tak usytuowane i zorganizowane,
aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli nara eni na te czynniki.

4. Stanowiska pracy znajduj ce si  na zewn trz pomieszcze  powinny by  tak usytuowane i
zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagro eniami zwi zanymi w szczególno ci:

1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, nisk  lub wysok  temperatur , silnym
wiatrem i spadaj cymi przedmiotami,

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

W razie niebezpiecze stwa powinno by  mo liwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez
pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

§ 46. 1. Na stanowiskach pracy nale y zapewni  wynikaj  z technologii powierzchni  oraz
odpowiednie urz dzenia pomocnicze przeznaczone na sk adowanie materia ów, wyrobów,
przyrz dów, narz dzi i odpadów.

2. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywa  surowców, gotowych wyrobów, materia ów
pomocniczych i odpadów w ilo ciach wi kszych od wynikaj cych z potrzeb technologicznych,
umo liwiaj cych utrzymanie ci ci pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny by
sukcesywnie usuwane.

3. Materia y stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy
substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielaj ce uci liwe
zapachy — nale y przechowywa  w zamkni tych naczyniach z materia u niepalnego oraz co
najmniej raz na dob  usuwa  z pomieszcze  pracy i niszczy  w sposób okre lony w
instrukcjach, o których mowa w § 41.



§ 47. 1. Do ka dego stanowiska pracy powinno by  zapewnione bezpieczne i wygodne doj cie,
przy czym jego wysoko  na ca ej d ugo ci nie powinna by  mniejsza w wietle ni  2 m.

2. W przypadkach uzasadnionych wzgl dami konstrukcyjnymi maszyn i innych urz dze
technicznych dopuszcza si  zmniejszenie wysoko ci doj cia do 1,8 m przy jego odpowiednim
zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpiecze stwa zgodnymi z Polsk  Norm .

3. Przej cia mi dzy maszynami a innymi urz dzeniami lub cianami przeznaczone tylko do
obs ugi tych urz dze  powinny mie  szeroko  co najmniej 0,75 m; je eli w przej ciach tych
odbywa si  ruch dwukierunkowy, szeroko  ich powinna wynosi  co najmniej 1 m.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Rozdzia  2

 Spawalnie i stanowiska spawalnicze

§ 4. Spawalnia powinna by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi ogólnymi przepisami
techniczno-budowlanymi, ochrony przeciwpo arowej, bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
przepisami niniejszego rozporz dzenia.

§ 5. ciany i strop spawalni oraz wn trza kabiny spawalniczej powinny by  pomalowane farbami
matowymi.

§ 6. cianki lub parawany kabiny spawalniczej powinny by  wykonane z materia u niepalnego
lub trudno zapalnego, t umi cego szkodliwe promieniowanie optyczne. Powinny one mie
wysoko  co najmniej 2 m, z zachowaniem przy pod odze szczeliny wentylacyjnej.

§ 7. 1. W spawalni powinno przypada  na ka dego pracownika najliczniejszej zmiany co
najmniej 15 m3 wolnej obj to ci pomieszczenia nie zaj tej przez urz dzenia i sprz t.

2. Wysoko  pomieszczenia spawalni powinna wynosi  co najmniej 3,75 m.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si  przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach
morskich i ródl dowych.

4. Na ka de stanowisko spawalnicze powinny przypada  co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni
pod ogi, nie zaj tej przez urz dzenia i sprz t.

5. Pod oga w spawalni i na stanowisku spawalniczym powinna by  wykonana z materia ów
niepalnych.

§ 8. 1. Pomieszczenia spawalni powinny by  wyposa one w wentylacj  zapewniaj  skuteczne
usuwanie zanieczyszcze  szkodliwych dla zdrowia.



2. Wymagania dotycz ce parametrów powietrza w pomieszczeniach spawalni okre laj  odr bne
przepisy i Polskie Normy.

§ 9. Sta e stanowisko spawalnicze, na którym istnieje mo liwo  emisji szkodliwych py ów i
gazów, pracodawca powinien wyposa  w instalacj  wentylacji stanowiskowej.

§ 10. 1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urz dze  do podgrzewania przedmiotów przed
lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, e urz dzenia
te b  wyposa one w wentylacj  miejscow .

2. Przy podgrzewaniu, o którym mowa w ust. 1, nale y stosowa  os ony ochraniaj ce
pracowników przed promieniowaniem cieplnym.

§ 11. 1. Sta e stanowisko spawalnicze powinno by  wyposa one w stó  spawalniczy i (lub)
odpowiednie oprzyrz dowanie, umo liwiaj ce bezpieczne wykonanie prac spawalniczych.

2. Na sta ym stanowisku spawalniczym przedmioty o du ych wymiarach lub o masie ponad 25
kg powinny by  przemieszczane za pomoc  urz dze  do transportu pionowego lub poziomego.

§ 12. 1. Stanowisko spawalnicze, na którym s  stosowane r czne palniki gazowe, powinno by
wyposa one w:

1) osprz t umo liwiaj cy bezpieczne od enie lub zawieszenie palnika,

2) naczynie z wod  do okresowego lub awaryjnego sch adzania palnika.

2. Stanowisko spawalnicze, na którym s  stosowane r czne uchwyty spawalnicze, powinno by
wyposa one w osprz t umo liwiaj cy bezpieczne od enie lub zawieszenie uchwytu.

3. Stanowisko spawalnicze do spawania ukowego elektrodami otulonymi powinno by
wyposa one w pojemnik na resztki (ogarki) elektrod.

§ 13. 1. Stanowisko spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinno by
zabezpieczone przed dzia aniem czynników atmosferycznych, a jego otoczenie chronione przed
promieniowaniem uku elektrycznego lub p omienia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si  przy pracach spawalniczych wykonywanych na statkach
morskich i ródl dowych oraz przy pracach budowlano-monta owych wykonywanych na du ych
wysoko ciach lub w wykopach.

§ 14. 1. W spawalni i na stanowisku spawalniczym nie powinny by  przechowywane materia y
atwo palne.

2. Stanowiska, na których s  wykonywane prace spawalnicze powoduj ce rozprysk iskier, la
lub gor cych cz stek sta ych, powinny by  zabezpieczone przed mo liwo ci  wywo ania po aru
w strefie rozprysku, z uwzgl dnieniem przestrzeni poni ej stanowiska spawalniczego.

3. Rozmieszczenie wyposa enia oraz obrabianych przedmiotów powinno umo liwia  szybkie i
bezpieczne opuszczenie stanowiska spawalniczego przez pracowników.



z powa aniem:
Andrzej Dziedzic

w przypadku w tpliwo ci podaje kontakt:

Biuro Doradczo-Us ugowe BHP Andrzej Dziedzic
ul. Zazamcze 24; 33-200 D browa Tarnowska
tel. / fax.: 014 – 642-26-37, tel. kom.: 0-603-93-93-15

e-mail: bhp.andrzej@wp.pl
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