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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy 2

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:

§  1. 
1.  Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik
nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia
czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona stężenia, którego
oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które
nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli
występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie
zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) - wartość stężenia, która ze
względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy
przekroczona w żadnym momencie.

§  3.  Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia
fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, ustalone jako poziomy ekspozycji
odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na
pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych



zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

§  4.  Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli, do dnia 21 sierpnia 2023 r., dla
tlenku azotu obowiązują wartości NDS - 3,5 mg/m3 i NDSCh - 7 mg/m3.

§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ

CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA
W ŚRODOWISKU PRACY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ

FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W
ŚRODOWISKU PRACY

grafika

1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2 Niniejsze rozporządzenie:1) wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia
2017 r. ustanawiającą czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającą dyrektywy Komisji
91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L
27 z 1.02.2017, str. 115-120);2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę
2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na
działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (tekst mający znaczenie
dla EOG) (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87-95).


