Akty prawne obowiązujące w HP
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
2. ustawy
z
dnia
14
marca
1985
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),

r.

o

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

3. ustawa z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646)
4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r.
poz. 1219 z późn. zm.),
Higieny Pracy:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 nr 33 poz. 166).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1348).
5. 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 2005r. nr 157 poz. 1318).
Przepisy prawne dotyczące czynników chemicznych:
1. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. w o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. z 2018r. poz. 143).
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2016r.
poz. 1488)
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz.450)
4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia
utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1604).
5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. 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 2015r. poz. 1368).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030).

Przepisy prawne dotyczące czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1117).
Przepisy prawne dotyczące azbestu:
1. ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2017r. 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 2005r. Nr 216, poz. 1824)
Przepisy prawne dotyczące produktów biobójczych:
1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018r. poz. 122
z późn. zm.)
Przepisy prawne dotyczące czynników biologicznych:
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 2005r. nr 81 poz. 716 z późn. zm.).
Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych:
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1367).
2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania
chorób zawodowych i skutków tych chorób
(j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1379).
Przepisy prawne dotyczące prac szkodliwych:
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie wykazu prac uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko
piersią (Dz.U. z 2017r., poz. 796)
2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac
(tj. Dz.U. z 2016r., poz.1509)

