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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
z dnia 2 stycznia 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy.
Na podstawie art. 228 § 3 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników
szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy (Dz. U.
Nr 79, poz. 513) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 i w § 3 wyrazy „42-godzinnego tygodniowego” zast´puje si´ wyrazami: „tygodniowego, okreÊlonego w Kodeksie pracy,”;
2) w za∏àczniku nr 1:
a) w tytule po wyrazie „st´˝eƒ” dodaje si´ wyrazy
„chemicznych i py∏owych”,
b) w cz´Êci A. Substancje chemiczne:
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1 Py∏

respirabilny — zbiór czàstek przechodzàcych przez selektor wst´pny o charakterystyce przepuszczalnoÊci wed∏ug wymiarów czàstek opisanej logarytmiczno-normalnà funkcjà prawdopodobieƒstwa ze Êrednià wartoÊcià Êrednicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1.
2 W∏ókna respirabilne — w∏ókna o d∏ugoÊci powy˝ej 5 µm o maksymalnej Êrednicy poni˝ej 3 µm i o stosunku d∏ugoÊci do
Êrednicy > 3.
3 Dotyczy sadzy technicznej nie zawierajàcej wi´cej benzo(a)pirenu ni˝ 35 mg w 1 kg sadzy.
4 Poddana obróbce termicznej powy˝ej 800°C.
Uwaga: Definicje py∏ów sà okreÊlone w Polskiej Normie.”;

3) w za∏àczniku nr 2:
a) w tytule po wyrazie „nat´˝eƒ” dodaje si´ wyraz
„fizycznych”,
b) w cz´Êci A. pkt 2 Ha∏as infradêwi´kowy i pkt 3 Ha∏as ultradêwi´kowy otrzymujà brzmienie:
„2. Ha∏as infradêwi´kowy
2.1. Ha∏as infradêwi´kowy na stanowiskach
pracy jest charakteryzowany przez:
— równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego skorygowany charakterystykà cz´stotliwoÊciowà G odniesiony
do 8-godzinnego dnia pracy lub równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego skorygowany charakterystykà
cz´stotliwoÊciowà G odniesiony do
tygodnia pracy (wyjàtkowo w przypadku oddzia∏ywania ha∏asu infradêwi´kowego na organizm cz∏owieka
w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu),
— szczytowy nieskorygowany poziom
ciÊnienia akustycznego.
2.2. Równowa˝ny poziom ciÊnienia akustycznego skorygowany charakterystykà cz´stotliwoÊciowà G odniesiony do
8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia
pracy nie powinien przekraczaç wartoÊci 102 dB.

2.3. Szczytowy nieskorygowany poziom ciÊnienia akustycznego nie powinien
przekraczaç wartoÊci 145 dB.
2.4. Podane wy˝ej wartoÊci normatywne
obowiàzujà jednoczeÊnie.
2.5. Podane wy˝ej wartoÊci normatywne
obowiàzujà, je˝eli inne szczegó∏owe
przepisy nie okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.
2.6. Definicje poj´ç i metody pomiaru okreÊlajà odpowiednie Polskie Normy.
3. Ha∏as ultradêwi´kowy
3.1. Ha∏as ultradêwi´kowy na stanowiskach
pracy jest charakteryzowany przez:
— równowa˝ne poziomy ciÊnienia akustycznego w pasmach tercjowych
o cz´stotliwoÊciach Êrodkowych od
10 do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dnia pracy lub równowa˝ne poziomy ciÊnienia akustycznego w pasmach tercjowych o cz´stotliwoÊciach Êrodkowych od 10 do 40 kHz
odniesione do tygodnia pracy (wyjàtkowo w przypadku oddzia∏ywania ha∏asu ultradêwi´kowego na organizm
cz∏owieka w sposób nierównomierny
w poszczególnych dniach w tygodniu),
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— maksymalne poziomy ciÊnienia akustycznego w pasmach tercjowych
o cz´stotliwoÊciach Êrodkowych od
10 do 40 kHz.
3.2. Równowa˝ne poziomy ciÊnienia akustycznego na stanowiskach pracy, od-

niesione do 8-godzinnego dnia pracy
lub tygodnia pracy, oraz maksymalne
poziomy ciÊnienia akustycznego nie
mogà przekraczaç wartoÊci podanych
w tabeli:

3.3. Podane wy˝ej wartoÊci normatywne
obowiàzujà jednoczeÊnie.
3.4. Podane wy˝ej wartoÊci normatywne
obowiàzujà, je˝eli inne szczegó∏owe
przepisy nie okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.
3.5. Definicje poj´ç i metody pomiaru okreÊlajà Polskie Normy.”,
c) cz´Êç B otrzymuje brzmienie:
„B. Drgania dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka
przez koƒczyny górne i drgania o ogólnym
dzia∏aniu na organizm cz∏owieka
1. Drgania dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka
przez koƒczyny górne
1.1. Drgania dzia∏ajàce na organizm cz∏owieka przez koƒczyny górne sà charakteryzowane przez sum´ wektorowà skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ wyznaczonych dla trzech sk∏adowych
kierunkowych X, Y, Z.
1.2. WartoÊç sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych przyspieszeƒ drgaƒ
wyznaczonych dla trzech sk∏adowych
kierunkowych X, Y i Z nie powinna
przekraczaç 2,8 m/s2, przy 8-godzinnym dzia∏aniu drgaƒ na organizm
cz∏owieka.
1.3. Dla ekspozycji trwajàcych 30 minut
i krócej maksymalna dopuszczalna
wartoÊç sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo
przyspieszeƒ drgaƒ wyznaczonych
dla trzech sk∏adowych kierunkowych
X, Y i Z nie powinna przekraczaç
11,2 m/s2.
1.4. Podane wy˝ej wartoÊci dopuszczalne
obowiàzujà, je˝eli inne szczegó∏owe
przepisy nie okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.

1.5. Definicje poj´ç i metody pomiaru
okreÊlajà odpowiednie Polskie Normy.
2. Drgania o ogólnym dzia∏aniu na organizm
cz∏owieka
2.1. Drgania o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka sà charakteryzowane
przez sum´ wektorowà skutecznych,
wa˝onych cz´stotliwoÊciowo przyspieszeƒ drgaƒ wyznaczonych dla
trzech sk∏adowych kierunkowych X,
Y i Z.
2.2. WartoÊç sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych przyspieszeƒ drgaƒ
wyznaczonych dla trzech sk∏adowych
kierunkowych X, Y i Z nie powinna
przekraczaç 0,8 m/s2, przy 8-godzinnym dzia∏aniu drgaƒ na organizm
cz∏owieka.
2.3. Dla ekspozycji trwajàcych 30 minut
i krócej maksymalna dopuszczalna
wartoÊç sumy wektorowej skutecznych, wa˝onych cz´stotliwoÊciowo
przyspieszeƒ drgaƒ wyznaczonych
dla trzech sk∏adowych kierunkowych
X, Y i Z nie powinna przekraczaç
3,2 m/s2.
2.4. Podane wy˝ej wartoÊci dopuszczalne
obowiàzujà, je˝eli inne szczegó∏owe
przepisy nie okreÊlajà wartoÊci ni˝szych.
2.5. Definicje poj´ç i metody pomiaru
okreÊlajà odpowiednie Polskie Normy.”,
d) skreÊla si´ dotychczasowe cz´Êci E i F i dodaje
si´ cz´Êç E w brzmieniu:
„E. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne
z zakresu cz´stotliwoÊci 0 Hz — 300 GHz
1.1, Pola i promieniowanie elektromagnetyczne na stanowiskach pracy charakte-
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ryzowane sà jednoczeÊnie przez nast´pujàce wielkoÊci normatywne:
— widmo cz´stotliwoÊci [f, w Hz],
— nat´˝enie
pola
magnetycznego
o ogólnym dzia∏aniu na organizm
cz∏owieka (w zakresie cz´stotliwoÊci
od 0 Hz do 3 GHz) [H, w A/m],
— nat´˝enie pola elektrycznego o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka
(w zakresie cz´stotliwoÊci od 0 Hz do
300 GHz) [E, w V/m],
— nat´˝enie
pola
magnetycznego
o dzia∏aniu miejscowym na koƒczyny
pracownika — r´ce do ∏okci i nogi do
kolan (w zakresie cz´stotliwoÊci od
0 Hz do 800 kHz) [H, w A/m],
— doza rzeczywista pola magnetycznego strefy zagro˝enia, o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka [DH,
w (A/m)2h lub T2h],
— doza rzeczywista pola elektrycznego
strefy zagro˝enia, o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka [DE,
w (V/m)2h],
— wskaênik ekspozycji dla dozy rzeczywistej pola elektrycznego i dozy rzeczywistej pola magnetycznego w strefie zagro˝enia (W).
2.1. W otoczeniu êróde∏ pól elektromagnetycznych powinny byç wyznaczone
i oznakowane, zgodnie z Polskà Normà,
obszary wyst´powania silnych pól elektromagnetycznych jako zasi´g trzech
stref ochronnych:
— niebezpiecznej — rozumianej jako obszar, w którym przebywanie pracowników jest zabronione,
— zagro˝enia — rozumianej jako obszar,
w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych
przy êród∏ach przez czas ograniczony
zgodnie z zasadami podanymi w
pkt 4,
— poÊredniej — rozumianej jako obszar,
w którym dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych
przy êród∏ach w ciàgu ca∏ej zmiany roboczej.
2.2. Obszar, poza zasi´giem stref ochronnych, jest obszarem strefy bezpiecznej.
3.1. Wyró˝nia si´ trzy graniczne wartoÊci nat´˝enia pola elektrycznego E0(f), E1(f),
E2(f) i magnetycznego H0(f), H1(f), H2(f)
o ogólnym dzia∏aniu na organizm cz∏owieka, okreÊlone w poszczególnych zakresach cz´stotliwoÊci (tabele 1 i 2):
— E0(f) i H0(f) — nat´˝enia pól o cz´stotliwoÊci f, rozgraniczajàce stref´ poÊrednià od strefy bezpiecznej,
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— E1(f) i H1(f) — nat´˝enia pól o cz´stotliwoÊci f, rozgraniczajàce stref´ zagro˝enia od strefy poÊredniej,
— E2(f) i H2(f) — nat´˝enia pól o cz´stotliwoÊci f, rozgraniczajàce stref´ niebezpiecznà od strefy zagro˝enia.
3.2. Pomi´dzy wartoÊciami granicznymi
obowiàzujà nast´pujàce zale˝noÊci:
E2(f) = 10 E1(f), E0(f) = E1(f)/3;
H2(f) = 10 H1(f); H0(f) = H1(f)/3;
4.0. W strefie zagro˝enia ekspozycja powinna spe∏niaç jednoczeÊnie nast´pujàce
warunki:
— DE(f) ≤ DdE(f),
— DH(f) ≤ DdH(f),
— W ≤ 1.
gdzie:
DE(f)

— doza rzeczywista pola
elektrycznego o cz´stotliwoÊci f,

DH(f)

— doza rzeczywista pola
magnetycznego
o cz´stotliwoÊci f,

DdE(f) i DdH(f) — doza
dopuszczalna
pola
elektrycznego
i
magnetycznego
o cz´stotliwoÊci f (tabele 1 i 2),
W

— wskaênik ekspozycji
dla dozy rzeczywistej
pola
elektrycznego
i dozy rzeczywistej
pola magnetycznego
(doza pola magnetycznego dotyczy tylko zakresu cz´stotliwoÊci do 3 GHz).

5.1. Gdy ekspozycja o dzia∏aniu miejscowym dotyczy wy∏àcznie koƒczyn, dopuszcza si´ zwi´kszone ich nara˝enie na
pola magnetyczne o nat´˝eniach 5 razy
wi´kszych od dopuszczalnych dla ca∏ego cia∏a, z równoczesnym dopuszczeniem dozy dla koƒczyn 25 razy wi´kszej
od dozy dla ca∏ego cia∏a.
5.2. Przebywanie pracowników w strefie
niebezpiecznej dopuszczalne jest pod
warunkiem stosowania odpowiednich
Êrodków ochrony indywidualnej.
5.3. Dopuszczalne wartoÊci nat´˝enia pola
elektrycznego E1(f) na granicy strefy zagro˝enia i poÊredniej oraz doza dopuszczalna pola elektrycznego DdE(f) sà
okreÊlone w tabeli 1.
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Tabela 1

— f — cz´stotliwoÊç w jednostkach podanych w kolumnie „zakres cz´stotliwoÊci”; h— czas ekspozycji w godzinach,
— wartoÊci E1(f) oznaczajà nat´˝enia
pól elektrycznych charakteryzowane
wielkoÊciami:
— wartoÊcià skutecznà nat´˝enia pola — dla cz´stotliwoÊci do 1 kHz
oraz powy˝ej 3 MHz,
— wartoÊcià równowa˝nà nat´˝enia
pola — w zakresie cz´stotliwoÊci
od 1 kHz do 3 MHz,
— wartoÊcià uÊrednionà w okresie
repetycji impulsów i kàcie, w którym emitowane jest promieniowanie, w przypadku promieniowania
elektromagnetycznego
o zmiennym okresowo rozk∏adzie
przestrzennym nat´˝enia pola,
— wielkoÊci okreÊlone w tabeli powinny
byç wyznaczone z dopuszczalnym
b∏´dem (niepewnoÊcià) nie przekraczajàcym ±20%,
— wartoÊci E0(f) oraz E2(f) wyznacza si´
zgodnie z zale˝noÊciami przedsta-

wionymi w punkcie 3.2, z wyjàtkiem
zakresów:
— dla zakresu cz´stotliwoÊci 0 Hz ≤
≤ f ≤ 0,5 Hz: E0(f) = 10 kV/m, E2(f) =
= 40 kV/m,
— dla zakresu cz´stotliwoÊci 0,5 Hz <
< f ≤ 300 Hz: E0(f) = 5 kV/m, E2(f) =
= 20 kV/m,
— dla pól impulsowych dodatkowo
powinien byç spe∏niony warunek:
Emax imp < 4,5 kV/m w zakresie cz´stotliwoÊci 0,1 GHz < f ≤ 3 GHz;
Emax imp < 0,43 f + 3,2 kV/m w zakresie cz´stotliwoÊci 3 GHz < f ≤ 10
GHz oraz Emax imp < 7,5 kV/m w zakresie cz´stotliwoÊci 10 GHz < f ≤
≤ 300 GHz, gdzie Emax imp — maksymalna wartoÊç nat´˝enia pola
w impulsie; f w GHz,
— DdE(f) — doza dopuszczalna pola elektrycznego o cz´stotliwoÊci f, okreÊlona zale˝noÊcià:
DdE(f) = E12(f) ⋅ t, gdzie t = 8 godzin.
5.4. Dopuszczalne wartoÊci nat´˝enia pola
magnetycznego H1(f) na granicy strefy
zagro˝enia i poÊredniej oraz doza dopuszczalna pola magnetycznego DdH(f)
sà okreÊlone w tabeli 2.
Tabela 2

— f — cz´stotliwoÊç w jednostkach podanych w kolumnie «zakres cz´stotliwoÊci»; h — czas ekspozycji w godzinach,

— wartoÊci H0(f) oraz H2(f) wyznacza si´
zgodnie z zale˝noÊciami przedstawionymi w punkcie 3.2,
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— wartoÊci H1(f) oznaczajà nat´˝enia
pól magnetycznych charakteryzowane wielkoÊciami:
— wartoÊcià skutecznà nat´˝enia pola — dla cz´stotliwoÊci do 1 kHz
oraz powy˝ej 800 kHz,
— wartoÊcià równowa˝nà nat´˝enia
pola — w zakresie cz´stotliwoÊci
od 1 kHz do 800 kHz,
— wartoÊcià uÊrednionà w okresie
repetycji impulsów i kàcie bry∏owym, w którym emitowane jest
promieniowanie, w przypadku
promieniowania elektromagnetycznego o zmiennym okresowo
rozk∏adzie przestrzennym nat´˝enia pola,
— wielkoÊci okreÊlone w tabeli powinny
byç wyznaczone z dopuszczalnym
b∏´dem (niepewnoÊcià) nie przekraczajàcym ±20%,
— DdH(f) — doza dopuszczalna pola magnetycznego o cz´stotliwoÊci f, okreÊlona zale˝noÊcià: DdH(f) = H12(f) ⋅ t,
gdzie t = 8 godzin, w zakresie cz´stotliwoÊci do 3 GHz.
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6.0. Definicje poj´ç i metody pomiaru sà
okreÊlone w Polskich Normach.”
§ 2. Traci moc:

1) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja
1972 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy stosowaniu urzàdzeƒ wytwarzajàcych pola
elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym
(Dz. U. Nr 21, poz. 153), utrzymane w mocy na podstawie art. XXIV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks pracy (Dz. U.
Nr 24, poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),
2) rozporzàdzenie Ministrów Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia
19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy stosowaniu urzàdzeƒ wytwarzajàcych pola elektromagnetyczne w zakresie od
0,1 MHz do 300 MHz (Dz. U. Nr 8, poz. 33 i z 1988 r.
Nr 30, poz. 212).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski

