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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 33 poz. 166 z 2011 r.)
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. nr 81 poz. 716 z 2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz. U. nr 48 poz. 288 z 2008 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 217, poz. 1833 z 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 212, poz. 1769 z 2005 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 161, poz. 1142 z 2007 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 105, poz. 873 z 2009 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 141, poz. 950 z 2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 274, poz. 1621 z 2011 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U. nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób
zawodowych
(Dz. U. nr 105, poz. 869 z 2009 r.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie chorób zawodowych
(Dz. U. nr 0, poz. 662 z 2012 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na
promieniowanie optyczne
(Dz. U. nr 100, poz. 643 z 2010 r.)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
(Dz. U. nr 0, poz. 787 z 2012 r.)
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. nr 157, poz. 1318 z 2005 r.)
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
(Dz. U. nr 0, poz. 890 z 2012 r.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
(Dz. U. nr 81, poz. 735 z 2002 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129 poz. 844 z 1997r.)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy
(Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 20 marca 2007 Nr 49 poz. 330)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy
(Dz. U. z 24 czerwca 2008 Nr 108 poz. 690)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy
(Dz. U. z 22 sierpnia 2011 Nr 173 poz. 1034)

2

