Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy
aktualizacja na dzień 08. 03. 2019 r.
I

PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ
1. Ustawa

z

dnia

14

marca

1985

r.

o

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

(Dz.U. z 2019 r. poz. 59)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania
wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 36 poz. 203)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie
nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 282)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wykazu stacji
sanitarno epidemiologicznych wykonujących badania laboratoryjne i pomiary ze
wskazaniem obszaru (Dz. U. z 2010r. Nr 55 poz.336)

II

KODEKS PRACY ORAZ PRZEPISY WYKONAWCZE
1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.)

2.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w

sprawie

ogólnych

przepisów

bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
3.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286)

4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badań
i

pomiarów

czynników

szkodliwych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

dla

zdrowia

w

środowisku

pracy

5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynników

lub

procesów

technologicznych

o

działaniu

rakotwórczym

lub

mutagennym w środowisku pracy z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1117)
6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa
i

higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników

chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)
7.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157 poz.1318)

8.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu
i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 80, poz.376 z późn. zm.)

9.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz.973)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.06.2010 r. w sprawie sprawowania przez
służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi
opieką na ich wniosek (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.758)
12. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w
ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796)
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1509)

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010)
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 279)
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju

prac

wymagających

szczególnej

sprawności

psychofizycznej

(Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287)
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2004r r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w
sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i
procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz
zakresu tych badań. (Dz. U. z 1996 r. Nr 101, poz. 473)

III
1.

CHEMIKALIA – PRZEPISY POLSKIE
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn.zm.)

2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych
mieszanin (Dz.U. z 2015 r. poz. 450)

3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub
zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające
zagrożenie
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1368)

4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania
wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1604)

5.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 854 z późn.zm.)

6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i
badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach
nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1028)

7.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania
substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U. z 2012 r. poz. 325)

Przepisy unijne

REACH:
1.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/9, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE,
93/67/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3 z późn.zm.)

WYWÓZ i PRZYWÓZ
1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE.L
2012 Nr 201, str. 60 z późn.zm.)

CLP:
1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.
1 z późn.zm.)
2.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 r. z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące
do postępu naukowo technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, (Dz. Urz. UE L 235 z 05.09.2009, str. 1)

IV

PREKURSORY
1.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz.
1030 z późn. zm.)

Przepisy unijne
1.

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 273/2004 z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych
(Dz. Urz. UE.L 2004 Nr 47, str. 1 z późn. zm.)

2.

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy wspólnotą a państwami
trzecimi (Dz. Urz. UE.L 2005 Nr 22, str. 1 z późn. zm.)

V

PRODUKTY BIOBÓJCZE
1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2231)
2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2006 r. w sprawie wykazu
substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz w
produktach biobójczych niskiego ryzyka (M. P. z 2010 r. Nr 79, poz. 973)

VI

AZBEST
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2119)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania
takich wyrobów ( Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych
badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w
produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1896)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków
związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
(Dz. U. z 2005 r., Nr 189,poz. 1603)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. 2011, Nr 8, poz. 31)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona
w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach
technologicznych, sposobu jej wypełniania i aktualizacji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.)

VII

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz.716 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu
rodzajów

czynności

zawodowych

oraz

zalecanych

szczepień

ochronnych

wymaganych
u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę,
zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności Na podstawie art.
20 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2012 poz. 40)
3. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
(Dz.U. 2017 poz. 2134)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r w sprawie klasyfikacji
mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia
GMM i zamkniętego użycia GMO (Dz.U. z 2016 r. poz. 624)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach
inżynierii genetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 600)

