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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 10 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników
szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy2)
Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników

szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy (Dz. U.
Nr 217, poz. 1833) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 1 „Wykaz wartoÊci najwy˝szych
dopuszczalnych st´˝eƒ chemicznych i py∏owych
czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku
pracy”:

———————
1)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia art. 8 dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem
zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97 z 15.04.2003).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.
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a) w cz´Êci A „Substancje chemiczne”:
— lp. 6 otrzymuje brzmienie:
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2) w za∏àczniku nr 2 „Wykaz wartoÊci najwy˝szych
dopuszczalnych nat´˝eƒ fizycznych czynników
szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy”:

Poz. 1769

„B. Drgania dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka
przez koƒczyny górne i drgania o ogólnym
dzia∏aniu na organizm cz∏owieka

a) w cz´Êci A „Ha∏as, ha∏as infradêwi´kowy i ha∏as
ultradêwi´kowy” skreÊla si´ pkt 1.6,

1.

Drgania dzia∏ajàce na organizm
cz∏owieka przez koƒczyny górne

b) cz´Êç B „Drgania dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka przez koƒczyny górne i drgania o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka” otrzymuje brzmienie:

1.1. Drgania na stanowisku pracy dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka przez koƒczyny górne sà charakteryzowane
przez:
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— ekspozycj´ dziennà, wyra˝onà w postaci równowa˝nej energetycznie
dla 8 godzin dzia∏ania sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ,
wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kierunkowych (ahwx, ahwy,
ahwz),
— ekspozycj´ trwajàcà 30 minut i krócej, wyra˝onà w postaci sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ
wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kierunkowych (ahwx, ahwy,
ahwz).
1.2. WartoÊç ekspozycji dziennej nie mo˝e
przekraczaç 2,8 m/s2.
1.3. WartoÊç ekspozycji trwajàcej 30 minut
i krócej nie mo˝e przekraczaç 11,2 m/s2.
1.4. WartoÊci podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje
si´, je˝eli inne szczegó∏owe przepisy nie
okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.
1.5. Definicje poj´ç i metody pomiaru okreÊlajà Polskie Normy.
2.

Drgania o ogólnym dzia∏aniu na
organizm cz∏owieka

2.1. Drgania na stanowisku pracy o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka
sà charakteryzowane przez:
— ekspozycj´ dziennà, wyra˝onà w postaci równowa˝nego energetycznie
dla 8 godzin dzia∏ania skutecznego,
wa˝onego cz´stotliwoÊciowo przy-
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spieszenia drgaƒ, dominujàcego
wÊród przyspieszeƒ drgaƒ, wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kierunkowych z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwych wspó∏czynników (1,4awx,
1,4awy, awz),
— ekspozycj´ trwajàcà 30 minut i krócej, wyra˝onà w postaci skutecznego, wa˝onego cz´stotliwoÊciowo
przyspieszenia drgaƒ, dominujàcego
wÊród przyspieszeƒ drgaƒ, wyznaczonych dla trzech sk∏adowych kierunkowych z uwzgl´dnieniem w∏aÊciwych wspó∏czynników (1,4awx,
1,4awy, awz).
2.2. WartoÊç ekspozycji dziennej nie mo˝e
przekraczaç 0,8 m/s2.
2.3. WartoÊç ekspozycji trwajàcej 30 minut
i krócej nie mo˝e przekraczaç 3,2 m/s2.
2.4. WartoÊci podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje
si´, je˝eli inne szczegó∏owe przepisy nie
okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.
2.5. Definicje poj´ç i metody pomiaru okreÊlajà Polskie Normy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

