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Niniejszym informujemy o nowelizacji przepisów z za kresu 

Bezpiecze ństwa i Higieny Pracy, dotycz ących kontroli czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wprowadzonej rozporz ądzeniem ministra 

pracy i polityki społecznej z dnia 29 lipca 2010 r.  (Dz.U.  Nr 141, poz. 

950). 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 220 i nast. Kodeksu Pracy), 

pracodawca prowadzący działalność powodującą występowanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, obowiązany jest do 

podejmowania działań w kierunku maksymalnej ochrony zdrowia 

pracowników i poprawy warunków ich pracy (m. in. dokonywania 

okresowych pomiarów czynników środowiska pracy). 

 

Omawiany akt prawny zmienia dotychczasowe rozporządzenie w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 

1833, z 2005 r.) w przestawionym poniżej zakresie: 

 

� Uelastycznia definicję określającą wartości najwyższych 

dopuszczalnych natężeń fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia 

stanowiąc, iż “wartości, o których mowa w rozporządzeniu, określają 

najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego 

dla zdrowia ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do 

właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na 

pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno 

spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie 

zdrowia jego przyszłych pokoleń”. 

 

� Poszerza wykaz szkodliwych substancji chemicznych o nowe 

substancje występujące w środowisku pracy (But-2-yno-1,3-diol, 

Chlorek tionylu, 4-Toliloamina, uwodornione terfenyle oraz związki 

tributylocyny IV).  
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� Celem dostosowania polskich wartości normatywnych w zakresie 

sztucznego promieniowania optycznego do wartości określonych w 

Dyrektywie 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 

2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko 

spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem 

optycznym): 

 

� aktualizuje wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń 

(NDS) oraz najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych 

(NDSCh) niektórych chemicznych i pyłowych czynników 

szkodliwych dla zdrowia 

� wprowadza podział zagrożeń dla siatkówki oka na fotochemiczne 

oraz termiczne. 

 

Omawiana nowelizacja wchodzi w życie dnia 21 sierpnia 2010 roku. 

 

*  * * * * 
 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. 

Informacje te nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania 

pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 
 

 

 
Kontakt w biurze katowickim: / 
Contact in the Katowice office: 

 
Piotr Krupa 

T: +48 32 731 68 52 
E: piotr.krupa@ksplegal.pl 

 

Tomasz Srokosz 

T: +48 32 731 68 52 
E: tomasz.srokosz@ksplegal.pl 
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