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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 10 paêdziernika 2007 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego zwiàzków
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 5. Pracownik, po zakoƒczeniu pracy, podczas której mia∏ kontakt z arsenem, zmienia odzie˝ ochronnà
i dok∏adnie zmywa z cia∏a zanieczyszczenia.

§ 1. Rozporzàdzenie dotyczy bezpieczeƒstwa
i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie:

§ 6. Niedopuszczalne jest na stanowisku pracy:

1) arsenu oraz jego zwiàzków z rud zawierajàcych
arsen,

1) spo˝ywanie posi∏ków;
2) picie napojów;
3) palenie tytoniu.

2) nieorganicznych i organicznych zwiàzków arsenu
z innych materia∏ów poza rudami zawierajàcymi
zwiàzki arsenu
— zwanych dalej „arsenem”.
§ 2. Przy wytwarzaniu i przerobie arsenu stosuje
si´ Êrodki ochrony zbiorowej i indywidualnej odpowiednie do wyst´pujàcych zagro˝eƒ.
§ 3. Podczas pracy przy wytwarzaniu i przerobie
arsenu pracownicy ochraniajà w szczególnoÊci:
1) oczy za pomocà gogli lub innych Êrodków ochrony
oczu;
2) r´ce za pomocà r´kawic ochronnych chroniàcych
przed chemikaliami;
3) cia∏o za pomocà odzie˝y ochronnej;
4) drogi oddechowe za pomocà Êrodków ochrony
uk∏adu oddechowego.
§ 4. Pracodawca wyposa˝a pomieszczenia pracy,
w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w:
1) natryski (prysznice) do przemywania oczu;
2) natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeƒstwa), je˝eli koniecznoÊç ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.
———————
1)

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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239
i Nr 181, poz. 1288.

§ 7. Pracodawca przy pomieszczeniach pracy,
w których wytwarza i przerabia si´ arsen, urzàdza pomieszczenia higieniczno-sanitarne zawierajàce dwie
szatnie: jednà na odzie˝ w∏asnà pracowników, drugà na
odzie˝ ochronnà, oddzielone od siebie pomieszczeniem
wyposa˝onym w umywalnie i natryski (prysznice).
§ 8. 1. Pomieszczenia, w których pracownik jest nara˝ony na dzia∏anie arsenu, oznakowuje si´ i oddziela
od innych pomieszczeƒ.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposa˝a si´ w mechanicznà wentylacj´ wywiewnà:
1) uruchamianà co najmniej 10 minut przed rozpocz´ciem pracy oraz dzia∏ajàcà podczas jej trwania;
2) zapewniajàcà takà wymian´ powietrza, aby nie by∏y przekroczone dopuszczalne wartoÊci st´˝eƒ
czynników szkodliwych dla zdrowia, które sà okreÊlone w przepisach dotyczàcych najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy.
3. W przypadku awarii wentylacji, o której mowa
w ust. 2, pracownicy przerywajà prac´ i niezw∏ocznie
opuszczajà pomieszczenie, w którym wystàpi∏a awaria.
4. Powierzchnie pod∏óg pomieszczeƒ, o których
mowa w ust. 1:
1) wykonuje si´ z materia∏u nienasiàkliwego;
2) posiadajà spadki do odprowadzania Êcieków
w kierunku kratek Êciekowych;
3) wymagajà regularnego i dok∏adnego oczyszczania.
5. Powierzchnie Êcian i sufitów pomieszczeƒ, o których mowa w ust. 1, wykonuje si´ tak, aby by∏y g∏adkie i nienasiàkliwe.
6. Urzàdzenia i inne wyposa˝enie pomieszczeƒ, na
których gromadzà si´ py∏y lub inne zanieczyszczenia
zawierajàce arsen, oczyszcza si´ gruntownie i regularnie.
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7. Przy wejÊciu do pomieszczeƒ, o których mowa
w ust. 1, wywiesza si´ tablice informujàce o wytwarzaniu, przerobie lub stosowaniu arsenu w tych pomieszczeniach.
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w miejscach widocznych lub ∏atwo dost´pnych dla
pracowników instrukcje bezpieczeƒstwa i higieny pracy z arsenem.

§ 9. Prace przy wytwarzaniu i przerobie arsenu organizuje si´ i wykonuje w sposób pozwalajàcy uniknàç tworzenia si´ py∏u, pary lub dymu.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny zawieraç wymagane informacje wyszczególnione
w ogólnych przepisach bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 10. 1. Urzàdzenia wykorzystywane przy wytwarzaniu i przerobie arsenu w operacjach technologicznych, podczas których mogà wydzielaç si´ py∏y, pary
lub dymy zawierajàce arsen, powinny byç w miar´
mo˝liwoÊci zhermetyzowane.

§ 12. Py∏y odpadkowe i wszelkie odpadki sta∏e lub
ciek∏e, zbierane w pomieszczeniach, w których wytwarza i przerabia si´ arsen, umieszcza si´ w pojemnikach
zamkni´tych celem wykorzystania w produkcji lub
przekazania do unieszkodliwienia.

2. Je˝eli urzàdzenia, o których mowa w ust. 1, nie
mogà byç zhermetyzowane, pracodawca wyposa˝a
stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia si´
arsen w procesach produkcyjnych, w których mogà
wydzielaç si´ py∏y, pary lub dymy zawierajàce arsen,
w mechanicznà miejscowà wentylacj´ wywiewnà.

§ 13. Pracodawca zapewnia ochron´ pracowników
przed zagro˝eniami wynikajàcymi z fizykochemicznych w∏aÊciwoÊci arsenu, podejmujàc, na podstawie
wyników oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub
organizacyjne dzia∏ania i Êrodki zmierzajàce do bezpiecznego stosowania arsenu.

3. Pracodawca wyposa˝a stanowiska pracy, na których wytwarza i przerabia si´ arsen w procesach produkcyjnych, w których wykorzystywane sà piece redukcyjne, w urzàdzenia zapobiegajàce promieniowaniu ciep∏a z pieców na pracowników oraz nawiewy powietrzne lub Êcianki izolacyjne z wewn´trznym przep∏ywem czynnika ch∏odzàcego.

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów Pracy
i Opieki Spo∏ecznej oraz Zdrowia z dnia 11 sierpnia
1953 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy
wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego zwiàzków
(Dz. U. Nr 48, poz. 236).

§ 11. 1. Na stanowiskach pracy, na których wytwarza i przerabia si´ arsen, pracodawca umieszcza

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: P.G. Woêniak

