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KODEKS PRACY 
 
Art. 226. Pracodawca: 
1)   ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje 
niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 
2)   informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o 
zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
 

Art. 23711a. § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie 
działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące: 
2)   oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku; 
 

Art. 1041. § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników 
związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: 
8)   obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym 
także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą; 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
7)   "ryzyku zawodowym" - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności 
wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy; 
§ 39. (7) 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, 
właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz 
informowanie i szkolenie pracowników. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad 
dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez: 
1)   zapobieganie zagrożeniom; 
2)   przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone; 
§ 39a. (8) 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w 
szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i 
preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie 
organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki 
środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. 
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz 
organizacja pracy powinny: 
1)   zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 
2)   być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach 
struktury organizacyjnej zakładu pracy. 
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3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych 
niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka 
zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 
1)   opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 
a)  stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, 
b)  wykonywanych zadań, 
c)  występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 
środowiska pracy, 
d)  stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
e)  osób pracujących na tym stanowisku; 
2)   wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska 
pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 
3)   datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 
§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich 
czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej 
(niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom 
swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem 
wymagań ergonomii. 
2. (13) Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia 
przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, 
powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne. 
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej "maszynami", powinny spełniać 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres 
ich użytkowania. 
2. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy 
zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających 
instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania oraz 
użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności 
poprzez: 
1)   zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi 
lub stałymi elementami otoczenia; 
2)   zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w 
bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy. 
§ 92. 1. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych, 
chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i 
wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich 
stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w 
sytuacjach awaryjnych. 
2. Materiały o nieznanych właściwościach, do czasu ich zbadania, mogą być stosowane tylko w 
warunkach laboratoryjnych, do celów badawczych i doświadczalnych, przy zastosowaniu 
wzmożonych środków ostrożności. 
§ 101. 1. Jeżeli procesy pracy powodują występowanie czynników rakotwórczych, biologicznych 
o działaniu zakaźnym i innych stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia 
pracowników - pracodawca powinien podjąć przedsięwzięcia w kierunku zastąpienia tych 
procesów innymi, w których czynniki te nie występują. 
2. Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie są technicznie możliwe, pracodawca jest 
obowiązany w szczególności: 
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6)   zapewnić oznaczenie miejsc stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników związane z 
występowaniem czynników rakotwórczych, poprzez umieszczenie w miejscach narażenia 
pracowników na te czynniki odpowiednich napisów i znaków ostrzegawczych; 
§ 4.  2. Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami, powinny być na 
stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakiem bezpieczeństwa. 
§ 12. 1. Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w 
których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny 
być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i 
białymi. 
 
Zał. Nr2 

§ 7. 1. Przed nabyciem środków ochrony indywidualnej pracodawca powinien ocenić, czy środki, 
które zamierza zastosować, spełniają wymagania określone w § 2 i 3. Ocena taka powinna 
obejmować: 
2)   określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły 
przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 1, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą 
stwarzać te środki same z siebie; 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) 
z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas 
lub drgania mechaniczne 

 

a podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac, podczas 
wykonywania których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, stosowanych środków lub 
procesów pracy, mogą wystąpić szkodliwe czynniki fizyczne w środowisku pracy w postaci 
hałasu lub drgań mechanicznych. 
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1)   drgania mechaniczne - drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowieka przez 
części ciała mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem; jako czynnik szkodliwy dla 
zdrowia w środowisku pracy występują w postaci drgań miejscowych albo drgań ogólnych; 
2)   drgania miejscowe - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka i przenoszone 
bezpośrednio przez kończyny górne; 
3)   drgania ogólne - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, 
przekazywane do organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności 
miednicę lub plecy; 
4)   grupy szczególnego ryzyka - pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa pracy 
podlegają szczególnej ochronie zdrowia, w szczególności kobiety w ciąży oraz młodociani; 
5)   hałas - każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub 
zwiększać ryzyko wypadku przy pracy; 
6)   narażenie indywidualne - rzeczywisty poziom narażenia pracownika na hałas lub drgania 
mechaniczne, po uwzględnieniu tłumienia uzyskanego w wyniku stosowania środków ochrony 
indywidualnej; 
7)   środki pracy - maszyny, instalacje, narzędzia, przyrządy i inne urządzenia techniczne służące 
do wykonywania pracy, które mogą być źródłem hałasu lub drgań mechanicznych; 
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8)   wartości NDN - dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas lub drgania 
mechaniczne, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a dla kobiet w ciąży oraz 
młodocianych odpowiednio w przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac wzbronionych młodocianym i 
warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac; 
9)   wartości progów działania - wartości wielkości charakteryzujących hałas i drgania 
mechaniczne w środowisku pracy (bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony 
indywidualnej), określone w załączniku do rozporządzenia. 
§ 3. 1. Pracodawca dokonuje pomiarów wielkości charakteryzujących hałas lub drgania 
mechaniczne oraz porównuje wyniki tych pomiarów z wartościami NDN i wartościami progów 
działania. 
2. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania pomiarów, o których mowa w ust. 1, 
sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz ich udostępniania pracownikom określają 
przepisy w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
3. W przypadku przekroczenia wartości progów działania pracodawca planuje i podejmuje 
działania zmniejszające ryzyko zawodowe. 
§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na hałas lub 
drgania mechaniczne, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych 
warunkach środków lub procesów pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: 
1)   poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na hałas impulsowy lub drgania 
mechaniczne przerywane i powtarzające się wstrząsy; 
2)   czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz 
obowiązujących u pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy; 
3)   wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych; 
4)   skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup 
szczególnego ryzyka; 
5)   skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy 
hałasem i drganiami mechanicznymi; 
6)   informacji dotyczących poziomu emisji hałasu lub drgań mechanicznych, dostarczanych 
przez producenta środków pracy; 
7)   istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu lub 
drgań mechanicznych; 
8)   informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników; 
9)   pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji 
pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa lub innymi dźwiękami, które pracownik powinien 
obserwować w celu ograniczenia ryzyka wypadku przy pracy; 
10)  skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy 
hałasem i substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu (substancjami 
ototoksycznymi), jeżeli umożliwia to stan wiedzy technicznej i medycznej; 
11)  dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi o 
odpowiedniej charakterystyce tłumienia; 
12)  pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z oddziaływań 
drgań mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy, takich jak zakłócenia stabilności 
konstrukcji lub złączy, utrudnione operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w 
odczytach wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej; 
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13)  wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na 
działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych. 
2. Ocena ryzyka zawodowego, o której mowa w ust. 1, powinna być udokumentowana w sposób 
przyjęty u danego pracodawcy oraz dokonywana każdorazowo, gdy nastąpiły zmiany warunków 
wykonywania pracy lub jeśli konieczność weryfikacji wykażą wyniki profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników. 
§ 5. 1. Pracodawca eliminuje u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub 
drgania mechaniczne albo ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając 
dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. 
2. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 4, po osiągnięciu lub 
przekroczeniu w środowisku pracy przez wielkości charakteryzujące: 
1)   hałas - wartości NDN, 
2)   drgania mechaniczne - wartości progów działania 
pracodawca sporządza i wprowadza w życie program działań organizacyjno-technicznych 
zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne oraz dostosowuje te 
działania do potrzeb pracowników należących do grup szczególnego ryzyka. 
3. Program, o którym mowa w ust. 2, powinien uwzględniać w szczególności działania 
polegające na: 
1)   unikaniu procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas lub drgania 
mechaniczne i zastępowaniu ich innymi, stwarzającymi mniejsze narażenia; 
2)   dobieraniu środków pracy przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, właściwie 
zaprojektowanych pod względem ergonomicznym, o możliwie najniższym poziomie emisji 
hałasu lub drgań mechanicznych; 
3)   ograniczaniu narażenia na hałas lub drgania mechaniczne środkami technicznymi: 

a)  w przypadku hałasu przez stosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych, kabin dźwiękoszczelnych, 
tłumików, ekranów, materiałów dźwiękochłonnych oraz układów izolujących i tłumiących 
dźwięki materiałowe, 

b)  w przypadku drgań mechanicznych przez stosowanie materiałów, elementów i układów 
izolujących i tłumiących drgania, w tym amortyzowanych siedzisk, uchwytów i rękawic 
antywibracyjnych; 
4)   projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający 
izolację od źródeł hałasu lub drgań mechanicznych oraz ograniczający jednoczesne 
oddziaływanie wielu źródeł na pracownika; 
5)   konserwowaniu środków pracy, obiektów budowlanych, urządzeń i układów izolujących i 
tłumiących hałas lub drgania mechaniczne oraz innych środków ochrony zbiorowej; 
6)   informowaniu i szkoleniu pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania 
się środkami pracy; 
7)   ograniczaniu czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas lub drgania 
mechaniczne przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu 
lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy. 
§ 6. 1. W przypadku gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z 
narażenia na hałas nie jest możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, 
pracodawca: 
1)   udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w 
środowisku pracy przekraczają wartości progów działania; 
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2)   udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich 
stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają 
wartości NDN. 
2. Środki ochrony indywidualnej słuchu są dobierane w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia 
słuchu lub zmniejszający je do najniższego możliwego do osiągnięcia w danych warunkach 
poziomu. 
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do prac: 
1)   przy których właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej słuchu przez cały czas 
mogłoby spowodować większe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika niż 
rezygnacja z ich stosowania, wykonywanych w szczególności przez: 

a)  osoby prowadzące akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia 
lub środowiska, usunięcia awarii albo przeciwdziałania klęsce żywiołowej, 

b)  kierujących pojazdami samochodowymi, ciągnikami rolniczymi lub maszynami samobieżnymi po 
drogach publicznych lub drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie zakładu pracy; 
2)   wykonywanych przez artystów - wykonawców widowisk muzycznych i rozrywkowych. 
§ 7. 1. Pracodawca oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości 
charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN, oraz wydziela strefy z 
takimi miejscami i ogranicza do nich dostęp, jeżeli jest to technicznie wykonalne i ryzyko 
wynikające z narażenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie. 
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hałasu nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń 
administracyjno-biurowych. 
§ 8. W przypadku gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają wartości 
progów działania oraz występuje konieczność ochrony przed zimnem i wilgocią, pracodawca 
zapewnienia pracownikom narażonym na działanie drgań ogólnych odzież ochronną, a 
pracownikom narażonym na działanie drgań miejscowych - rękawice ochronne. 
§ 9. 1. Narażenie indywidualne pracownika na hałas lub drgania mechaniczne nie może 
przekroczyć wartości NDN. 
2. W przypadku stwierdzenia narażenia indywidualnego na hałas lub drgania mechaniczne 
przekraczającego wartości NDN, pracodawca: 
1)   podejmuje niezwłoczne działania w celu ograniczenia narażenia indywidualnego poniżej 
wartości NDN; 
2)   ustala przyczyny wystąpienia nadmiernego narażenia indywidualnego; 
3)   dobiera środki ochronne oraz podejmuje działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć 
ponownego wystąpienia narażenia indywidualnego przekraczającego wartości NDN. 
§ 10. Pracodawca zapewnia pracownikom narażonym na działanie hałasu lub drgań 
mechanicznych informacje i szkolenie w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka 
zawodowego, o której mowa w § 4, w szczególności dotyczące: 
1)   poziomu ryzyka zawodowego, rodzaju stwarzanych zagrożeń oraz ich potencjalnych 
skutków; 
2)   środków niezbędnych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego oraz 
okoliczności, w jakich takie środki należy stosować; 
3)   wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych; 
4)   wyników badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, oceny ich natężeń i rodzaju 
oddziaływań na organizm oraz ewentualnego wpływu na zdrowie; 
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5)   przyczyn powstawania chorób powodowanych oddziaływaniem hałasu lub drgań 
mechanicznych na organizm, ich objawów i sposobów wykrywania oraz możliwych środków 
profilaktyki medycznej; 
6)   profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym badań lekarskich pracowników; 
7)   bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, ograniczających do minimum narażenie na 
hałas lub drgania mechaniczne; 
8)   prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami 
mechanicznymi. 
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
______ 
ZAŁ ĄCZNIK  

WARTO ŚCI PROGÓW DZIAŁANIA DLA WIELKO ŚCI CHARAKTERYZUJ ĄCYCH 
HAŁAS I DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY  

 
1.   W przypadku hałasu: 
1)   dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu 
pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy - wartość progu działania 
wynosi 80 dB, 
2)   dla szczytowego poziomu dźwięku C - jako wartość progu działania przyjmuje się wartość 
NDN wynoszącą 135 dB. 
2.   W przypadku drgań mechanicznych: 
1)   jeżeli występują w postaci drgań miejscowych: dla ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci 
równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych 
częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych 
(ahwx, ahwy, ahwz) - wartość progu działania wynosi 2,5 m/s2; 
2)   jeżeli występują w postaci drgań ogólnych: dla ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci 
równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo 
przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech 
składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) - 
wartość progu działania wynosi 0,5 m/s2. 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA (1) 

z dnia 24 lipca 2012 r. 
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 
 

§ 9. Pracodawca jest obowiązany: 
2)   przeprowadzać okresowe szkolenia pracownika w zakresie: 
a)  ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, 
które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia, 
 
 
Zał. 2 
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14)  oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje 
chemiczne, ich mieszaniny, 
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
[ ] tak  [ ] nie 
Jeżeli oszacowano, należy podać wielkość tego ryzyka dla każdego czynnika: 
a)  nazwa substancji chemicznej, jej mieszaniny lub czynnika: 
b)  wielkość ryzyka:  [ ] małe  [ ] średnie  [ ] duże 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA (1)  
z dnia 30 grudnia 2004 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych 

 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
b)  czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów klasyfikacji, o których mowa w lit. a, który z 

uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w 
jaki jest stosowany lub obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy czynnik chemiczny oraz 
pył, dla którego ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 
 
5)   ryzyko zawodowe stwarzane przez czynnik chemiczny - prawdopodobieństwo 
(możliwość) wystąpienia potencjalnej szkody zdrowotnej w warunkach stosowania czynnika 
chemicznego lub narażenia na czynnik chemiczny w miejscu pracy; 
 
 
§ 2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik 
chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka 
zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny. 
 

§ 3. 1. W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany uwzględnić: 
1)   niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego; 
2)   otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz 
zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o 
których mowa w odrębnych przepisach; 
3)   rodzaj, poziom i czas trwania narażenia; 
4)   wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone; 
5)   wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicz 
 
 
 
nym, jeżeli zostały ustalone; 
6)   efekty działań zapobiegawczych; 
7)   wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona; 
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8)   warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych 
czynników. 
2. Pracodawca jest obowiązany do uzyskania dodatkowej informacji od dostawcy czynnika 
chemicznego lub z innych dostępnych mu źródeł, jeżeli jest to niezbędne w celu dokonania oceny 
ryzyka zawodowego. 
3. W tych przypadkach, gdy występuje narażenie na kilka czynników chemicznych, należy 
ocenić ryzyko stwarzane przez wszystkie czynniki chemiczne łącznie. 
4. Ocena ryzyka zawodowego musi zawierać ocenę także tych rodzajów prac, w czasie których 
może wystąpić istotny wzrost narażenia, w szczególności: 
1)   podczas remontów i napraw urządzeń; 
2)   innych działań, które mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie 
pracowników, także w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze. 
5. Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się w formie pisemnej. 
6. Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca udostępnia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikami. 
 
 

§ 4. 1. Pracodawca obowiązany jest do ponownej oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez 
czynnik chemiczny, jeżeli nastąpi: 
1)   zmiana w składzie czynnika chemicznego; 
2)   zmiana w procesie technologicznym; 
3)   postęp wiedzy medycznej dotyczącej oddziaływania tego czynnika na zdrowie ludzi. 
2. Ponowna ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być także przeprowadzona na 
wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w 
przypadkach uzasadnionych oceną stanu zdrowia pracowników, a w szczególności w razie 
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnej wartości biologicznej ołowiu we krwi 
pracownika. 
 

§ 5. W przypadku rozpoczęcia przez pracodawcę nowej działalności z zastosowaniem czynnika 
chemicznego, prace można rozpocząć po ustaleniu, czy w środowisku pracy będzie występował 
czynnik lub czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie, dokonaniu oceny ryzyka zawodowego 
wynikającego z obecności tego czynnika i podjęciu niezbędnych działań zapobiegawczych. 
§ 6. 1. Ryzyko zawodowe wynikające z pracy z czynnikiem chemicznym stwarzającym 
zagrożenie należy eliminować lub ograniczać do minimum zgodnie z ogólnymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności przez: 
1)   właściwe zaprojektowanie i organizację pracy w miejscu pracy; 
2)   dostarczenie odpowiedniego wyposażenia dla prac z czynnikami chemicznymi oraz 
stosowanie procedur utrzymania ruchu, które zapewniają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo 
pracowników w miejscu pracy; 
3)   zmniejszanie do minimum liczby pracowników narażonych lub którzy mogą być narażeni na 
czynniki chemiczne w miejscu pracy; 
4)   zmniejszanie do minimum czasu i poziomu narażenia na czynnik chemiczny; 
5)   odpowiednią higienę miejsca pracy; 
6)   zmniejszanie do minimum ilości czynnika chemicznego wymaganego w procesie pracy; 
7)   stosowanie właściwych procedur pracy, w tym procedur lub instrukcji bezpiecznego 
obchodzenia się z czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie i odpadami zawierającymi 
taki czynnik oraz procedur ich przechowywania i transportu w miejscu pracy; 
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8)   właściwe stosowanie urządzeń i sprzętu w pracach z czynnikiem chemicznym, zapewniające 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. 
2. Działania i środki, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać zmieniające się warunki 
pracy, a ich celem powinna być ciągła poprawa warunków pracy. 
 
 

§ 7. W przypadku gdy rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności na to pozwala, 
preferowanym działaniem, podejmowanym w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka, 
powinno być unikanie stosowania czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie, poprzez 
zastąpienie go czynnikiem chemicznym lub procesem, który w warunkach jego stosowania nie 
stwarza zagrożenia lub stwarza mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
§ 8. 1. W przypadkach, w których charakter prowadzonej przez pracodawcę działalności nie 
pozwala na podjęcie działań, o których mowa w § 7, pracodawca jest obowiązany do 
ograniczenia ryzyka do minimum przez zastosowanie środków oraz działań ochronnych i 
zapobiegawczych, odpowiednich do wyników oceny ryzyka zawodowego. 
2. Działania i środki służące wyeliminowaniu ryzyka zawodowego lub jego ograniczeniu do 
minimum w przypadkach, o których mowa w ust. 1, podejmuje się w następującej kolejności 
poprzez: 
1)   wyeliminowanie uwalniania do środowiska pracy stwarzającego zagrożenie czynnika 
chemicznego poprzez właściwe projektowanie procesów pracy i kontrolę techniczną oraz 
stosowanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów; 
2)   ograniczenie uwalniania do środowiska pracy stwarzającego zagrożenie czynnika 
chemicznego poprzez właściwe projektowanie i właściwą organizację procesów pracy, 
stosowanie odpowiedniego wyposażenia i materiałów oraz systematyczne kontrole stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, 
stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalenie sposobów rejestracji 
nieprawidłowości i metod ich usuwania; 
3)   stosowanie środków ochrony zbiorowej u źródła powstawania zagrożenia, takich jak na 
przykład odpowiednia wentylacja, i odpowiednie działania organizacyjne; 
4)   stosowanie środków ochrony indywidualnej, jeżeli zagrożeniu nie można przeciwdziałać w 
inny sposób. 
 
 

§ 10. 1. Pracodawca zapewni ochronę pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z 
fizykochemicznych właściwości czynnika chemicznego, podejmując, na podstawie wyników 
oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmierzające do 
bezpiecznego stosowania czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie. 
2. W szczególności pracodawca podejmie, w kolejności określonej poniżej, działania i środki 
zmierzające do: 
1)   zapobieżenia obecności w miejscu pracy substancji palnych w stężeniu stwarzającym 
zagrożenie lub substancji chemicznie niestabilnych, w ilościach stwarzających zagrożenie 
wybuchem lub pożarem; 
2)   usunięcia źródeł zapłonu, które mogą spowodować pożar lub wybuch, oraz wyeliminowania 
warunków, które mogą powodować, że substancje chemicznie niestabilne mogą wywołać 
szkodliwe skutki fizyczne; 
3)   ograniczenia skutków dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w przypadku pożaru lub 
wybuchu substancji palnych, substancji chemicznie niestabilnych lub ich mieszanin. 
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INNE PRZEPISY: 
 

ROZPORZ. 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 czynniki2) 
 
§ 5. 1. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka 

zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w 
szczególności: 

1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych; 

2) rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego; 
3) informację na temat: 

a)  potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika 
biologicznego, 

b)  choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, 
c)  stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą; 

4) wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
jednostek służby medycyny pracy. 

§ 6. Ocena ryzyka, o której mowa w § 5, powinna być aktualizowana w szczególności w 
odniesieniu do zmian mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy. 

 
§ 7. Stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia pracodawcy od obowiązku: 

1..14) prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 
biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub 
księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące: 
a).....d)  wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika 

biologicznego i grupy zagrożenia, 
 
§ 8. 1. Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-

badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu 
inspektorowi sanitarnemu: 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności: 
  1).....4)   wynik przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego z podaniem nazwy 
szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia, rodzaju wykonywanej pracy i czasu 
narażenia; 
 
§ 13.  2. Właściwy inspektor sanitarny oraz właściwy inspektor pracy, na podstawie oceny 

ryzyka związanego z wykorzystaniem szkodliwych czynników biologicznych 
zakwalifikowanych do grupy 2-4 zagrożenia, mogą nakazać stosowanie odpowiednich 
środków hermetyczności w wykorzystaniu przemysłowym szkodliwych czynników 
biologicznych. 

 
§ 15. 1. W przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może być skutkiem 

narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, do obowiązków pracodawcy 
należy: 

3) przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka na stanowisku pracy; 
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ROZPORZ. MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy2) 

 
§ 9.  2. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie 

się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 
tych stanowiskach. 

 
ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. 

 
§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych 

pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę: 
1)   masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości, 
2)   warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza 
oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia, 
3)   organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy, 
4)   indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan 
zdrowia. 
2. Ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być dokonywana przy organizowaniu 

ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na 
podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany podejmować działania 
mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń. 

 
§ 5. 1. Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych pracodawca jest 

obowiązany: 
1)......3)   informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego, o której 
mowa w § 4, oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza 
urazom kręgosłupa. 

 
 

ROZPORZ. MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. 
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej1) 
 
§ 4. 1. Aby zapobiegać wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami, pracodawca 

powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne 
środki ochronne. Określając środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących 
celów w podanej kolejności: 

1....4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej "oceną ryzyka", biorąc 
pod uwagę co najmniej: 
1)   prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej; 
2)   prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym 
wyładowań elektrostatycznych; 
3)   eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, 
zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania; 
4)   rozmiary przewidywanych skutków wybuchu. 
5. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez 

otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. 
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§ 7. 1. Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument 
zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w § 4 ust. 4 i 
5. 
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 
3)   oświadczenie pracodawcy, że: 

a)  miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, 
używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich 
funkcjonowanie, 

b)  urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy, 

c)  została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery 
wybuchowej; 

  4)   terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych, o których mowa w 
§ 4 ust. 1; 
 

ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją 

na promieniowanie optyczne2) 
 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dotyczące: 
1)   wyznaczania poziomu ekspozycji, 
2)   oceny ryzyka zawodowego, 
3)   unikania lub ograniczania ryzyka zawodowego, 
4)   informowania i szkolenia pracowników 
- przy pracach, przy których może wystąpić ekspozycja pracownika na promieniowanie 
optyczne w postaci promieniowania nielaserowego lub promieniowania laserowego. 
 
§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z ekspozycją pracowników na 

promieniowanie optyczne, wynikające z konkretnych uwarunkowań występujących w 
miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: 

1)   czynników mających wpływ na skutki oddziaływania promieniowania optycznego na 
organizm człowieka, określonych w pkt 1.1 załącznika do rozporządzenia dla 
promieniowania nielaserowego oraz w pkt 2.1 załącznika do rozporządzenia dla 
promieniowania laserowego; 

2)   wartości MDE, w tym również wartości MDE odrębnie dla kobiet w ciąży określone w 
przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, 
oraz ograniczeń przy zatrudnianiu młodocianych wynikających z przepisów w sprawie 
prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 
prac; 

3)   skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup 
szczególnego ryzyka; 

4)   możliwych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze 
współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających 
substancji chemicznych; 

5)   pośrednich skutków mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, w szczególności 
zagrożeń związanych z możliwością wywołania olśnienia, pożaru lub wybuchu; 

6)   istnienia urządzeń ochronnych i innego wyposażenia zabezpieczającego przed 
nadmiernym poziomem ekspozycji; 

7)   wiedzy medycznej w dostępnych publikacjach oraz informacji uzyskanych w wyniku 
profilaktycznych badań lekarskich pracowników; 

8)   przypadków ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez więcej niż jedno 



Strona 14 z 15 
 

źródło promieniowania lub ekspozycji na promieniowanie optyczne o szerokim zakresie 
długości fal; 

9)   klasyfikacji laserów podanej w Polskiej Normie5), a także każdej podobnej klasyfikacji 
źródeł promieniowania, mogących spowodować zagrożenia porównywalne z laserem 
klasy 3B lub 4; 

10)  informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi 
wyposażenia, wykonywanych zgodnie z normami zharmonizowanymi i spełniających 
zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności. 
2. Pracodawca prowadzi dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącą oceny ryzyka zawodowego: 
1)   wykonanej w zakresie określonym w ust. 1 albo 
2)   sporządzonej w formie uzasadnienia o nierozpatrzeniu promieniowania optycznego jako 

czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, w przypadku spełnienia warunków, o 
których mowa w § 3 ust. 3. 

3. Pracodawca ponownie ocenia ryzyko zawodowe, jeżeli nastąpiły zmiany warunków 
wykonywania pracy lub wystąpiły inne okoliczności, które wskazują na konieczność 
aktualizacji tej oceny. 

4. Na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego pracodawca określa niezbędne 
działania organizacyjno-techniczne zmniejszające to ryzyko, zgodnie z przepisami § 5-9. 
 
§ 5. 2. W przypadku gdy ocena ryzyka zawodowego wykaże, że istnieje możliwość 

wystąpienia poziomów ekspozycji przekraczających wartości MDE, pracodawca sporządza 
i wprowadza w życie program działań organizacyjno-technicznych, zapobiegających 
przekroczeniu dopuszczalnych poziomów ekspozycji. 

3. W programie pracodawca uwzględnia w szczególności działania polegające na: 
1)   wprowadzaniu procesów lub metod pracy ograniczających ryzyko zawodowe związane z 

promieniowaniem optycznym; 
2)   doborze urządzeń, przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, o możliwie 

najniższej emisji promieniowania optycznego; 
3)   ograniczaniu emisji promieniowania optycznego środkami technicznymi, w tym przez 

stosowanie, w przypadkach koniecznych, urządzeń ochronnych i innych środków ochrony 
zbiorowej (blokad, obudów, osłon, ekranów itp.); 

4)   konserwowaniu urządzeń będących źródłem emisji promieniowania optycznego i ich 
wyposażenia, stosowanych urządzeń ochronnych i środków ochrony zbiorowej oraz 
miejsc i stanowisk pracy; 

5)   projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający 
izolowanie od źródeł promieniowania oraz ograniczający jednoczesną ekspozycję na 
promieniowanie optyczne emitowane przez wiele źródeł promieniowania; 

6)   ograniczaniu czasu trwania i poziomu ekspozycji; 
7)   zapewnieniu prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej; 
8)   przestrzeganiu instrukcji producentów sprzętu, w szczególności w zakresie bezpiecznej 

obsługi, zapobiegającej powstawaniu szkodliwych emisji promieniowania optycznego lub 
nadmiernych poziomów ekspozycji. 

 
§ 9. 1. W ramach szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca 
zatrudniający pracowników podlegających ekspozycji na promieniowanie optyczne zapewnia 
im informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego, w szczególności dotyczące: 
  1)   podjętych na podstawie rozporządzenia środków niezbędnych do wyeliminowania lub 
ograniczenia ryzyka zawodowego oraz okoliczności, w jakich takie środki należy stosować; 
  2)   wartości MDE i związanego z nimi potencjalnego ryzyka; 
  3)   wyników wyznaczania poziomu ekspozycji, zagrożeń stwarzanych przez występujące w 
miejscu pracy promieniowanie optyczne oraz potencjalnych skutków dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa pracowników; 
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  4)   przyczyn powstawania chorób powodowanych ekspozycją na promieniowanie optyczne, 
ich objawów i sposobów wykrywania; 
  5)   profilaktycznych badań lekarskich oraz zagrożeń stwarzanych przez środki 
fotouczulające; 
  6)   bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, ograniczających poziom ekspozycji do 
możliwie najmniejszej wartości; 
  7)   prawidłowego stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej 
 
 
 
 
 
 


