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                   Podstawy prawne w zakresie ochrony zdrowia pracujących 
 

I. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy -  Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 (tekst 
jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
8.11.2016 r. – Dz.U. 2016 poz. 1666 ). 

  
                    Przepisy wykonawcze: 
 
 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią  
Dz.U. 2017 poz. 7896 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 
maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami  
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  
w Kodeksie pracy –  
Dz. U. z 1996r. Nr 69 poz. 332 ze zm. (tekst jednolity - 
Obwieszczenie MZ z dnia 4.11.2016r. – Dz.U. 2016 poz. 2067) 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie 

sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy 
przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią - 

Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292 
 

 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r.  
w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych prac –  

Dz. U. z 2004r.  Nr 200 poz. 2047 ze zm. (Obwieszczenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z tych prac – Dz. U. 2016 poz. 1509) 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej – 
Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 287 

  
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 
Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 ze zm. 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r.  
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 ze zm. 

  
 
 

Rozporządzenie MZ z dnia 2 lutego 2011r.  w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

 
 

Dz. U. nr. 33 poz. 166 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w 

sprawie chorób zawodowych - 

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 ze zm. 
  

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r.  
w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych 
chorób –  
Dz. U. z 2002r. Nr 132 poz. 1121ze zm. 
 

 
 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe –  
Dz. U. z 1998r. Nr 148 poz. 973 
 

  
II.  Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  
Dz. U. Nr 96, poz 593 z późn. zm. 
 
Przepisy wykonawcze 
 
 

 

                       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych 
i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów 
doktoranckich 
Dz. U. 2014, poz. 1144 

  
 
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w 

sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - 

Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w 

sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka 
zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej - 

Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie 

specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w 
zakresie chorób zawodowych - 

Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736 

                       
 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej 
prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów - 

Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002 

  
                      
 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej 
prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych 
dokumentów - 

Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888 
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III. Ustawa o kierujących pojazdami 

Dz.U. z 2011r. Nr 30 poz.151 ze zm. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami  - Dz. U. 2017 poz. 978.) 

 
IV. Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
 
Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi - Dz.U. 2016 poz. 1866.) 

 
V. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania  wyrobów zawierających 

azbest – tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm. 
 

Przepisy wykonawcze: 
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005r.  
w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była 
lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego  
w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu 
jej wypełnienia i aktualizacji –  
Dz. U. z 2005r. Nr 13 poz. 109  
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 4 sierpnia 2004r.  
w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych  
w zakładach, które stosowały azbest w produkcji –  
Dz. U. z 2004r. Nr 183 poz. 1896  
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005r.  
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy 
azbeście –  
Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1603  
 

 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004r.  
w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji 
wyrobów zawierających azbest–  
Dz. U. z 2004r. Nr 185 poz. 1920 ze zm.  
 
 

 
 
 


