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Stan prawny  
1. Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z 

późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 
169,poz. 1650, z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007r. w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 247, poz. 1835). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. nr 121, poz. 1137 ze zmianą Dz. U. z 2009, nr 119, poz. 998). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 listopada 2002r. w sprawie rzeczoznawców do 
spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. nr 210, poz. 1792). 

6. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 
poz. 690), oraz rozporządzenia zmieniające (z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004r. nr 109, 
poz. 1156; z 2008r. nr 201, poz. 1238; z 2008 r. nr 228, poz. 1514; z 2009 r. nr 56, 
poz. 461; z 2010 r. nr 239, poz. 1597). 

8. Polska Norma PN-EN 12464-1:2011: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.” 

9. Polska Norma PN-N-18002:2011: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.” 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, 
poz. 313 ze zmiana mi 2000 r. Dz. U. 82 poz. 930; 2009 r. Dz. U. 56 poz. 462). 

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

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

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 
(Dz. U. z 2005 r. nr 11, poz. 86 ze zmianą 2008 r. Dz. U. 203 poz. 1275). 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716 ze zmiana 
2008 r. Dz. U. 48 poz. 288). 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012r. w sprawie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 3 sierpnia 2012r., poz. 
890). 
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16. Ustawa z 27 czerw ca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedno li ty Dz. U. z 
2004 r. nr 125, poz. 1317 z późniejszymi zmiana mi: Dz. U. z 2006r., nr 141, poz. 
1011; Dz. U. z 2008r., nr 220, poz. 1416; Dz. U. z 2008 r., nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 
2011 r., nr 112, poz. 654). 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownika mi oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi 
zmiana mi w Dz.U. z 2005r., nr 116, poz. 972 i Dz.U. z 2007r., nr 196, poz. 1420 ). 

20. Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 138, 
poz. 935 z późniejszymi zmiana mi: Dz. U. z 2010r., nr 107, poz. 679; Dz. U. z 2010 
r. nr 114,poz. 760; Dz. U. z 2011r., nr 102, poz. 586; Dz.U. z 2011r., nr 227, poz. 
1367). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 poz. 2173). 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166). 

23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. 217, poz. 1833 ze zmianami Dz. U. z 2005r., nr 212, poz. 
1769; Dz. U. z 2007r., nr 161 poz. 1142; Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 873; Dz. U. z 
2010 r., nr 141, poz. 950; Dz.U. z 2011 r., nr 274, poz. 1621). 

24. Ustawa z 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 
63, poz. 322). 

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu 
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 14 września 2012 r., 
poz. 1018). 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 
(Dz. U.Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145, z 2006 r. Nr 107, poz. 724). 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, 
z 2002 r. Nr 127, poz. 1092). 

28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, 
poz. 287). 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 
późniejszymi zmianami). 
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30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199 poz. 1228 ze zm. w Dz.U. z 2011 
r., nr 124, poz. 701). 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. 259, poz. 2171). 

32. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322 t.j. z 
późniejszymi zmianami). 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lip ca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870). 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru 
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 
227, poz. 2298). 

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy 
lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. nr 237, poz. 2015 ze zmianą z 27 
kwietnia 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 482). 

36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. 14, poz. 80). 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. nr 105, poz. 869 ze zmianą z 8 maja 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 662). 

38. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 
dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.(Dz. U. nr 132 poz. 
1121 ze zmianą z 24 maja 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 663). 

39. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami). 

40. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit ki Społecznej z 27 maja 2010 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie 
optyczne (Dz. U. nr 100 poz. 643 ze zmianą z 25 czerwca 2012r., Dz.U. 2012, poz. 
787). 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lute go 2003r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

42. Ustawa z 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. nr 199, 
poz. 1936 z późniejszymi zmianami). 

43. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. 
U.nr 96, poz. 438). 

44. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003r. w sprawie bhp 
przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa 
rolno-spożywczego (Dz. U. nr 98, poz. 902). 

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 
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(Dz. U. nr 75, poz. 846; ze zmianami w Dz.U. z 2000 r., nr 29, poz. 366, Dz.U. z 2004 
r., nr 43,poz. 395). 

46. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14 lipca 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali (Dz. U. nr 142, poz. 951). 

47. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 stycznia 2004r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. nr 16, poz. 156). 

48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 czerwca 2002r. w sprawie bhp pracy przy 
przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. nr 81, poz. 735). 

49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 lutego 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła (Dz. U. nr 24, poz. 248). 

50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 maja 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających 
(Dz.U.nr 73, poz. 770 ze zmianą w Dz.U. z 2007 r., nr 150, poz. 1065). 

51. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 grudnia 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w odlewniach meta li (Dz. U. z 2000 r. nr 3, poz. 37). 

52. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999r. w sprawie bhp przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 

53. Polska Norma PN -B -02151.02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

54. Polska Norma PN -EN ISO 13857: 2010. Bezpieczeństwo maszyn – Odległości 
bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref 
niebezpiecznych. 

55. Polska Norma PN -EN 349+A1: 2010. Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy 
zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka. 

56. Ustawa z 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553). 
57. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r. w sprawie 

różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i 
ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692). 

58. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r., poz. 
404). 

 
 


