
 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

Rejestr aktualnych wymagań prawnych w obszarze BHP, Ppoż. O.C.  

– stan na dzień 01.08.2022 r. 

Uwaga! 

1) Znaczenie zastosowanych skrót: 

- t. j. oznacza „tekst jednolity”,  

- Z oznacza „Zgodność”, 

- N oznacza „Niezgodność”. 

Ocena zgodności dokonywana jest z chwilą realizacji wymogów prawnych określonych 

w poszczególnych aktach prawnych. 

 

Ustawy: 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło 

informacji 
/publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

1. 

Konstytucja 
Rzeczpospolitej 
Polskiej  

Dz. U. 
1997.78.483 

 
 
Dz. U. 2001.28.319 
 
Dz.U.2006.200.1471 

 
Dz. U.2009.114.946 

17.10.1997 
 

04.04.01 
 

07.11.2006 
 

21.10.2009 
 

Określa prawa obywateli do 
zatrudnienia oraz 
bezpiecznych warunków 
wykonywania pracy,  
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco 

 
 

Z 

2. 

Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy 

Dz. U. 1974 
Nr 24 poz. 141 
 
 
 
 
 
t .j. 
Dz.U.2022.1510 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2022.1700 
 
 

01.01.75 
 
 
 
 
 
 
 

19.07.2022 
 

01.09.2022 
 

 
 

Kodeks pracy z dokonanymi 
zmianami określa prawa i 
obowiązki pracowników i 
pracodawców. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana w momencie 
tworzenia regulaminów, 
instrukcji ,zarządzeń 
obowiązujących w 
Przedsiębiorstwie oraz w 
trakcie przyjęć i zwolnień 
pracowników, przy 
kompletowaniu 
dokumentacji pracowniczej. 
 
 
 
 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło 

informacji 
/publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

4. 

Ustawa z dnia 26 
kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu 
kryzysowym 

Dz. U. 2007 Nr 
89, poz.590 
 
 
t. j.  
Dz. U.2022.261 

 
 
 
 
 
 
Dz.U.2022.583 
 

22.08.2007 
 
 
 
 
03.02.2022 
24.02.2022 

Zapobieganie sytuacjom 
kryzysowym, wyznaczanie 
osób odpowiedzialnych do 
usuwania sytuacji kryzysowych. 
Zadania otrzymywane z 
Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego we Włocławku 
realizowane są przez 
pracownika działu bhp, który 
posiada wymagane 
przeszkolenie, bierze udział w 
szkoleniach doskonalących 
organizowanych przez na 
podstawie harmonogramu 
szkoleń z zakresu ochrony 
ludności i obrony cywilnej 
miasta Włocławek, 
 
Ocena zgodności dokonywana 
corocznie przy sporządzeniu 
dokumentacji9 
sprawozdawczej. 

 
Z 

5. 

Ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. 
 prawo budowlane 

Dz.U.1994 
Nr 89,poz.414 
 
 
t. j. Dz. U. 
2021.2351 

 
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2021.1986 
Dz.U.2022.88 
Dz.U.2022.1557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.1995 
 
 
 
 
20.12.2021 
 
03.01.2022 
29.01.2022 
01.08.2022 
 
 
 
 
 
 

Kompletowanie 
dokumentacji budowlanej 
podczas realizacji nowych 
inwestycji, komisyjne 
odbiory budowlane. 
Przedsiębiorstwo posiada 
książki obiektów 
budowlanych, w których na 
bieżąco dokonuje się 
zapisów o 
przeprowadzonych 
remontach generalnych i 
bieżących dokonywanych w 
badaniach sprawności 
urządzeń i instalacji 
elektrycznych, w 
przeglądach obiektów 
gwarancyjnych, pięcioletnich 
i rocznych. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana w momencie 
sporządzenia dokumentacji. 
 

 
Z 

6. 

Ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej 
z 24 sierpnia 1991r. 
 

Dz. U. z 1991 
Nr 81, poz. 351 
 
 
 
t. j. Dz. U. 
2021.869 
 

 
 

 

 
 
 
 
Dz.U.2021.2490 
Dz.U.2022.1557 
 

26.09.199 
 

 
 
 
07.05.2021 
 
 
01.01.2022 
10.08.2022 

Zapewnienie ochrony ppoż. na 
terenie zakładu. Dokonywanie 
systematycznego uzupełniana 
sprzętu ppoż.  oraz kontrola 
sprawności sprzętu 
gaśniczego, sieci hydrantowej, 
monitoringu 
przeciwpożarowego. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco w 
trakcie realizacji zadań. 
 

 
Z 
 
 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło 

informacji 
/publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

7. 

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

Dz. U. z 1997 
Nr 101, poz. 628 
 
t. j.  
Dz.U.2020.1680 
 

 
 
 
 
 
 
 

28.09.1997 
 
 
 
 

30.09.2020 
 

 

Spełnienie warunków przez 
przedsiębiorstwo do 
bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest. 
Całkowity zakaz 
produkcji wyrobów 
zawierających azbest,  
 
.Ocena zgodności 
dokonywana raz w roku 
podczas sporządzania 
dokumentacji 
sprawozdawczej. 

 
Z 

8. 

O Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 
 

Dz. U. z 1985 
Nr 12, poz. 49 
 
t. j.  
Dz.U.2021.195 
 

 
 
 
 
 
 
Dz.U.2022.655 
Dz.U.2022.1700 
 

01.09..85 
 

 
 
29.01.2021 
 
23.04.2022 
01.09.2022 
 
 

Kontrolowanie przedsiębiorstw  
w zakresie wymogów 
higieniczno sanitarnych. 
Przekazanie przedsiębiorstwu 
protokołu z kontroli we 
współudziale pracownika działu 
bhp, przeprowadzanie kontroli 
kompleksowych i celowanych 
przez zespół z ZSIP. 
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy kompletowaniu 
dokumentacji i realizacji zadań 
inwestycyjnych. 

 
Z 

 
 
 

9. 

Ustawa  z dnia 30 
października 2002 r. 
o ubezpieczeniu z 
tytułu wypadków 
przy pracy i chorób 
zawodowych. 

Dz.U.2002 
Nr 199,poz.1673 
 
 
t. j.  
Dz.U.2019.1205 

 
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2021.1621 
Dz.U.2021.1834 
Dz.U.2022.755 
 

01.01.2003 
 
 
 
 

28.06.2019 
 
18.09.2021 
01.11.2021 
20.04.2022 

Rodzaje świadczeń z tytułu 
wypadków przy pracy, 
sporządzanie dokumentacji 
powypadkowej, kierowanie 
przez przedsiębiorstwo do 
komisji ZUS celem określenia 
jednorazowego odszkodowania 
z tytułu doznanego uszczerbku 
na zdrowiu, śmierci lub choroby 
zawodowej pracownika,  
 
Ocena zgodności 
dokonywana przy weryfikacji 
dokumentacji wypadkowej, 
kierowania dokumentacji do 
ZUS. 
 

 
Z 

10. 

Obwieszczenie 
Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 
19 lutego 2021 r. w 
sprawie wysokości 
kwot jednorazowych 
odszkodowań  z 
tytułu wypadku  
przy pracy  lub 
choroby 
zawodowej. 

M.P.2021.217 Akt jednorazowy 01.04.2021 Klasyfikacja wypadków i chorób 
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy. kompletowaniu 
dokumentacji. 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło 

informacji 
/publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

11. 

Ustawa  z dnia 
19.08.2011 r. o 
przewozie towarów 
niebezpiecznych 

Dz.U.2012 
poz.1454 
 
t. j.  
Dz. U. 2021.756 

 
 
 
 
 
 
Dz.U.2022.209 
 
 
 
 
 

01.01.2012 
 

 
 
23.04.2021 
 
01.03.2022 
 

Zapewnienie odpowiednich 
środków technicznych do 
przewozu odpadów 
niebezpiecznych. 
Właściwe przygotowanie 
pracowników do przewozu 
odpadów niebezpiecznych. 
 
Ocena zgodności dokonywana 
z chwilą kompilowania 
dokumentacji do przewozu 
odpadów niebezpiecznych. 

 
Z 

12. 

Ustawa Prawo o 
ruchu drogowym 

Dz. U. z 1997r. 
Nr.98 poz.602 
 
 
t. j. 
 Dz.U.2022.988 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

01.01.1998 
 
 
 
 
11.05.2022 

 
Reguluje zasady ruchu na 
drogach publicznych oraz w 
strefach zamieszkania, warunki 
dopuszczenia pojazdów do 
tego ruchu, wymagania w 
stosunku do osób kierujących 
pojazdami. Przedsiębiorstwo 
szkoli kierowców w zakresie 
wykonywania zawodu kierowcy 
w certyfikowanym Ośrodku 
Szkolenia.  
Kieruje w wymaganym terminie 
kierowców na okresowe 
badania lekarskie. Prowadzi 
rejestr wykonanych badań i 
szkoleń,  
 
Ocena zgodności dokonywana 
w momencie kierowania 
pracowników na szkolenia i 
badania.  
 

 
Z 

13. 

Ustawa o kierujących 
pojazdami 

Dz. U. 2011 nr 
30 poz. 151 
 
 
 
t. j. 
Dz.U.2021.1212 

      
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2021.1977 
Dz.U.2021.2269 
Dz.U.2021.2328 
Dz.U.2021.2490 
Dz.U.2022.655 

19.01.2013 
 
 

 
 
 

05.07.2021 
05.12.2021 
24.12.2021 
01.01.2022 
01.01.2022 
24.04.2022 

 

Określa wymagania w stosunku 
do osób kierujących pojazdami. 
Przedsiębiorstwo kieruje 
pracowników na badania 
lekarskie i psychologiczne w 
celu stwierdzenia braku 
przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami mechanicznymi, 
prowadzony jest rejestr 
uprawnień oraz skierowań 
przez dział bhp,  
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy kompletowaniu 
dokumentacji. 

 
Z 

14. 

Ustawa z dnia 26 
października 1982 r. o 
wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Dz.U. 1982 poz. 
230 
 
 
 
t. j.  
Dz.U.2021.1119 

 
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2021.2469 
Dz.U.2022.218 
Dz.U.2022.24 

13.05.1983 
 
 
 

 
 
23.06.2021 
01.01.2022 
15. 02.2022 
07.03.2022 
 

Podejmowane są działania na 
rzecz trzeźwości w miejscu 
pracy poprzez  kontrole przez 
zespół kontrolny  co najmniej  
jeden raz w miesiącu. 
Sporządzane są protokoły z  
komisyjnego badania 
trzeźwości,  
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy kompletowaniu 
dokumentacji 

Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło 

informacji 
/publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data wejścia 
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

15. 

Ustawa z dnia 11 
marca 2004 r  o 
ochronie zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. 

Dz.U. 2004 Nr 
69 poz.625 
 
 
t. j.  
Dz.U.2020.1421 

 
 
 
 
 
 
 
Dz.U.2022.1570 
 

01.05.2004 
 
 
 
 
20.08.2020 
 
11.08.2022 

Przedsiębiorstwo posiada 
dostosowane samochody do 
przewozu martwych zwierząt i 
ptaków. Po wystąpieniu do 
Powiatowego lekarza 
weterynarii, przedsiębiorstwo 
otrzymuje roczne Zezwolenie 
na przewóz po uprzednim 
dokonaniu przeglądu i 
otrzymaniu protokołu zgodności  
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy kompletowaniu 
dokumentacji 

Z 

16. 

Ustawa z 5 grudnia 
2008 r. o 
zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u 
ludzi. 

Dz. U. 2008  
Nr 234,poz.1570 
 
t. j.  
Dz.U.2022.1657 

 
 
 
 
 

01.01.2009 
 
 
 
08.08.2022 
 

Ocena zgodności dokonywana 
w trakcie zawarcia umowy z 
podmiotem do którego będą 
kierowani pracownicy na 
szczepienia ochronne. 

Z 

17. 

Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o 
odpadach 

Dz.U.2013.21 
 
t. j.  
Dz.U.2022.699 
 
 

 
 
 
 
Dz.U.2022.1250 
 
 

23.01.2013 r. 
 
 
29.03.2022 
14.09.2022 
 
 

Ocena zgodności dokonana 
będzie:  
- w trakcie wykonania operatu 
przeciwpożarowego przez 
rzeczoznawcę. 

Z 

18. 

Ustawa z dnia 2 
marca  2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem 
przeciwdziałaniem  i 
zwalczaniem COVID – 
19, innych chorób 
zakaźnych oraz 
wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 

Dz.U.2020.374  08.03.2020 Ocena zgodności dokonywana 
w trakcie realizacji. Określenie 
zasad  zapobiegania i 
zwalczania COVID-19. 
 

Z 

19. 

Ustawa z dnia 11 
marca 2022 o 
obronie ojczyzny 

Dz. U. 2022.655 
 

 23.04.2022 
 

Przygotowanie ludności i 
mienia narodowego na 
wypadek wojny oraz 
wykonywanie innych zadań 
w ramach powszechnego 
obowiązku obrony. 
Wytyczne do  realizacji 
otrzymywane są z Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego 
UM we Włocławku, 
 
Ocena zgodności 
dokonywana przy tworzeniu 
dokumentów. 
 

Z 

 

 

 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

Rozporządzenia: 

L.p. Tytuł aktu prawnego Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

1. 

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej  z 
dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

Dz. U. z 1997  
Nr 129,  
poz. 844 

 
t .j. Dz. U. z 2003 
Nr 169, poz. 1650 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dz.U.07.49.330 
Dz.U.08.108.690 
Dz.U.11.173.1034 
Dz.U.2021.2088 

24.04.98 
 
 
 

29.09.2003 
21.06.07 
09.07.08 
06.09.11 
20.11.21 

Zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy na wszystkich 
stanowiskach pracy. 
Wyposażenie zakładu w 
niezbędne infrastrukturę  w 
zakresie BHP. 
Dokonywanie bieżących kontroli 
warunków pracy w zakładzie. 
Protokoły z kontroli przez PIP, 
ZSIP, we współudziale 
pracownika dział bhp oraz zapisy 
w książce kontroli dokonywanej 
przez ZSIP. 
 
Ocena zgodności  realizowano 

podczas sporządzania 
dokumentów 

 

 
Z 
 
 

2. 

Rozporządzenie  Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 
czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych 
dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. 

Dz. U. 2018.1286 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dz.U.2020.61 

Dz.U.2021.325 
 
 

21.08.2018 
 
 
17.01.2020 
20.02.2021 

Wykonywanie pomiarów 
czynników szkodliwych na 
poszczególnych stanowiskach 
pracy w zakładzie. 
Wartość najwyższych 
dopuszczalnych stężeń 
chemicznych i pyłowych 
czynników szkodliwych dla 
zdrowia stanowi załącznik nr 1. 
Wartość najwyższych 
dopuszczalnych natężeń 
fizycznych czynników 
szkodliwych stanowi załącznik nr 
2 do rozporządzenia. 
Przedsiębiorstwo zleca 
wykonanie oceny narażenia 
PSSE. Po dokonaniu pomiarów 
otrzymuje sprawozdanie z badań 
środowiska pracy, które 
przechowywane są w dziale bhp,  
 
Ocena zgodności dokonywana 
na bieżąco z chwilą weryfikacji 
wyników. 
 

 

  
Z 

3. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 5 
sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach z 
narażeniem na hałas lub 
drgania mechaniczne. 

Dz.U.2005 
Nr 157,poz.1318 

 27.08.2005 Narażenie indywidualne 
pracownika na hałas lub drgania 
mechaniczne nie może 
przekroczyć wartości NDN. 
Wyniki badań zlecane są PSSE 
zgodnie z terminem 
przypadających kolejnych badań, 
sprawozdania z badań w dziale 
bhp, czym spełniona jest 
zgodność.   
 
Ocena zgodności dokonywana 
na bieżąco z chwilą weryfikacji 
wyników 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

4. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie 
poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska 

Dz. U. z 
2021.1555 t.j. 

 

 
 

25.08.2021 
 
 

Powiadamianie odpowiednich 
służb w przypadku wystąpienia 
awarii określonych w przepisach. 
   
Ocena zgodności 
dokonywana po 
wystąpieniu incydentu 
– zapisy w formie protokołów 

 
Z 

5. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub 
jest wykorzystywany azbest. 

Dz. U. z 2011,  
Nr 8, poz. 31 

 

 

 
 

 

26.01.11 
 
 
 
 
 

Wykonanie 
pomiarów stężeń 
azbestu w  powietrzu. 
Przygotowywanie corocznej 
informacji do  Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu 
o wyrobach zawierających  
azbest w terminie do 31 
stycznia każdego  
roku. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana jest z chwilą 
wykonywania powyższych 
czynności. 

 

  
Z 
 

6. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie 
sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Dz.U.2004.71.649  

 
Dz.U.10.162.1089 

06.05.04 
 

18.09.10 
 

 

Wykonywanie oceny stanu 
wyrobów azbestowych w 
terminach wynikających z ich 
oceny. 
 
Ocena zgodności dokonywana 
na podstawie zapisów z w/w 
oceny z chwilą przygotowywania 
dokumentów.  

 
Z 

 
 
 
 
 

7. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 
14.10.2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających 
azbest oraz programu 
szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania 
takich wyrobów 

Dz. U. z 2005 
Nr 216, poz. 1824 

 15.11.2005 
 

Analizowanie dokumentów, 
udokumentowanie szkolenia 
wykonanego specjalistycznej 
grupie pracowników  podczas 
zlecania usługi usuwania azbestu 
na budynkach będących 
własnością  
 
Ocena zgodności w trakcie 
realizacji inwestycji. 

 
Z 

8. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 
20.04.2007 w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie. 

Dz. U.  z 2007 
Nr 86 poz. 579 

 
 

Dz. U. 2019.1696 

 

16.06.2007 
 
 
uchylenie 
24.09.2024 

Utrzymanie właściwego stanu 
technicznego zbiornika 
przeciwpożarowego oraz 
zbiorników na odcieki. 
 
Ocena zgodności dokonana  
podczas realizacji inwestycji – 
weryfikacji  dokumentacji oraz 
podczas okresowych kontroli z 
zakresu BHP i Ppoż. . 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

9. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 
14.06.2007 w sprawie 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 

Dz. U. z 2007 
Nr 120 poz. 826 
 
 
 
t.j.2014 poz.112 

 

 
 

 

20.07.07 
 
 
 
 
22.01.2014 

Ocena zgodności dokonywana 
1 x na dwa lata podczas kontroli 
wyników pomiarów hałasu 
zgodnie z zasadami 
prowadzenia monitoringu na 
terenie RZUOK w Machnaczu 
określonymi w pozwoleniu 
zintegrowanym  
 

 
Z 
 

10. 

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 01 grudnia 1998 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy na 
stanowiskach 
wyposażonych w monitory 
ekranowe. 

Dz. U. z 1998 r. 
Nr 148 poz.973 

 11.03.1999 Minimalne wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii, jakie powinny 
spełniać stanowiska pracy 
wyposażone w monitory 
ekranowe.  
 
 
Ocena zgodności dokonywana 
na bieżąco 

 
Z 

11. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w 
sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy 

Dz.U.2002 
Nr 191,poz.1596 

 

 
 
 
 
 
Dz.U.03.178.1745 

01.01.2003 
 
 
 
 
 
01.05.2004 

Maszyny i inne urządzenia 
techniczne, narzędzia oraz 
instalacje użytkowane podczas 
pracy. 
Zmodyfikowano definicję 
maszyny oraz wprowadzono 
zapisy dotyczące pracy na 
wysokościach  z 
wykorzystaniem drabin i 
rusztowań.  
Dokonywana jest dwa razy w 
ciągu roku kontrola sprzętu, 
ochron osobistych (linek, szelek 
bezpieczeństwa, zawiesi 
hakowych w Karcie kontroli 
sprzętu. Niezależnie przed 
każdorazowym użyciem sprzętu 
dokonywane jest jego ocena 
wizualna ocena przydatności.  
 
Ocena zgodności  dokonana  
jest z chwilą   przeglądu i 
zapisu. 

 
Z 

12. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki  z dnia 21 
października  2008 r. w 
sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn. 

Dz.U.2008 
Nr 199,poz.1228 

 

 
 
Dz.U.2011 
Nr 124, poz.701 

29.12.2009 
 
 
 
15.12.2011 

Wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dot. projektowania i 
wykonywania wprowadzonych 
do obrotu lub oddawanych do 
użytku: maszyn elementów 
bezpieczeństwa, osprzętu do 
podnoszenia, procedury oceny 
zgodności, sposób 
oznakowania maszyn oraz wzór 
znaku CE.  
 
Dokonano zgodności oceny 
maszyn w przedsiębiorstwie w 
momencie sporządzenia 
protokołu. 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

13. 

Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 19 sierpnia 2014 r. w 
sprawie wzoru dokumentu 
handlowego przy przewozie, 
wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i 
produktów pochodnych. 

Dz.U.2014 
poz.1222 
 
 
t. j. 
Dz.U.2021.686 

 
 
 

01.10.2014 
 
 
 
 
14.04.2021 

Firma prowadzi dokumentację z 
przekazywaniem ubocznych 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego nie przeznaczonych 
do spożycia. Sporządzana jest 
dokumentacja przez 
wyznaczonego pracownika 
zgodnie z rozporządzeniem. 
Powiatowy lekarz weterynarii w 
trakcie kontroli miejsca oraz 
sposobu przechowywania 
martwych zwierząt i ptaków w 
RZUOK  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie kontroli oraz 
przekazywania produktu 
ubocznego do utylizacji..  

 
Z 

14. 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 16 
czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi 

Dz. U. z 2009  
Nr 104 poz. 868  

 02.10.2009 - sporządzanie raportów z 
odkażania pojemników, pojazdów 
oraz narzędzi używanych przy 
odbiorze odpadów komunalnych, 
- sporządzanie raportów z 
przeglądów taboru, napraw, 
awarii i konserwacji sprzętu, 
- Przydział środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników, 
- stworzenie warunków bhp w 
szatniach, magazynach, 
- sporządzenie wykazu prac 
wykonywanych przez dwie 
osoby, 
 - oznakowanie stref pożarowych. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco podczas 
przygotowywania w/w 
dokumentów. 
 

 
Z 

15. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 
2011 w sprawie badań i 
pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy 
 
 

Dz. U. z 2011 
Nr 33, poz. 166 

 

 

 
Dz.U.2019.1995 

03.03.2011 
 
 

 
05.11.2019 

Wykonywanie 
pomiarów czynników 
szkodliwych na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na 
bieżąco po otrzymaniu  
wyników pomiarów występowania 
czynników niebezpiecznych na 
stanowiskach pracy z PSSE we 
Włocławku czym spełniona jest 
zgodność. 
 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

16. 

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych 
oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem 
fizycznym. 

 

 Dz. U.  
2000.26.313 
 
 
 
 
t. j. 
Dz. U.2018.1139 

 

 
 

01.01.2002 
 

 
 
 
 
 
13.06.2018 

Obowiązki pracodawcy  w 
sprawie zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach 
transportowych w tym z 
podnoszeniem i przenoszeniem 
przedmiotów  przez 
pracowników, z wyłączeniem 
pracowników młodocianych oraz 
kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią. 
Zarządzeniem wewnętrznym  nr 
17/2017 z dnia 13 września 2017 
r. Prezesa P.G.K Saniko” 
wprowadzono do przestrzegania  
zasady bhp przy ręcznych 
pracach transportowych oraz 
innych pracach związanych z 
wysiłkiem fizycznym 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco. 
 

 
 

Z 

17. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w 
sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich 
pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w 
Kodeksie pracy. 

 Dz. U. 
1996.69.332 
 
 
 
t. j. 
Dz.U.2016.2067 

 

 

 
 

 

 

 

Dz.U.2020.2131 

26.07.1996 
 
 
 
 
 

19.12.2016 
 
16.12.2020 

Rozporządzenie określa zakres 
badań profilaktycznych, tryb ich 
dokumentowania i kontroli. 
W rozporządzeniu wprowadzono  
zmiany :wzór skierowania na 
badanie lekarskie,  stanowi 
załącznik nr 3a do 
rozporządzenia oraz 
wydawanych orzeczeń 
lekarskich. Kierowanie 
pracowników na badania 
następuje na druku według 
wzoru, który znajduje się w 
wykazie formularzy działu bhp. 
 
Ocena zgodności 
dokonywana na bieżąco w 
momencie skierowania 
pracownika na badania lekarskie. 
 

 
 

Z 

18. 

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. 796 

  
01.05.2017 

Wykaz prac uciążliwych, 
niebezpiecznych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet w ciąży i 
kobiet karmiących dziecko piersią  
określa załącznik do 
rozporządzenia.  
Zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 
12 lipca 2017r. Prezesa P.G.K. 
Saniko” wprowadzono Wykaz 
prac uciążliwych , 
niebezpiecznych lub szkodliwych 
dla zdrowia kobiet w ciąży i 
kobiet karmiących dziecko piersią  
 
Ocena zgodności dokonywana 
podczas tworzenia dokumentów. 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

19. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Dz. U. 2004 
Nr 180, poz. 1860 

 

 
 
Dz.U. 05.116.972 
Dz.U.07.196.1420 
Dz.U.2019.1099 
Dz.U.2019.1099 

01.07.2005 
 

 
01.07.2005 
24.11.2007 
28.06.2019 
01.09.2019 

Rozporządzenie określa 
szczegółowe zasady szkolenia w 
dziedzinie bhp, , wymagania 
dotyczące treści i programów 
szkolenia, sposobu 
dokumentowania szkolenia. Na 
szkolenia kierowani są 
pracownicy zgodnie z 
określonymi terminami do 
wybranego określonego Ośrodka 
Kształcenia Zawodowego. 
Przedsiębiorstwo otrzymuje 
zaświadczenia o  ukończeniu 
szkolenia przez pracowników i 
wpinane są do akt osobowych  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
chwili kierowania pracownika na 
szkolenie. 
 
 

 
 

Z 

20. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i 
napojów. 

Dz. U. 1996 
Nr 60, poz. 279 

 

 
Dz.U.2019.1160 
Akt jednorazowy 

02.06.1996 
 

09.07.2019 

Przyznawanie pracownikom 
posiłków na podstawie wyników 
pomiarów  wydatku 
energetycznego na stanowisku 
pracy. Wdrożono zarządzenie nr 
5/2011 z dnia 21.02.2011 r. w 
sprawie napojów i posiłków 
profilaktycznych, gdzie  
przyznawanie ich realizowane 
jest na bieżąco w okresie 
jesienno - zimowym każdego 
roku.  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie otrzymania przez 
Przedsiębiorstwo wyników 
badań. 

 
 

Z 

21. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 
2009r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. 

Dz. U. 2009 
Nr 105, poz. 870 

 03.07.2009 Rozporządzenie określa sposób i 
tryb postępowania przy ustalaniu 
okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz 
sposób ich dokumentowania, a 
także zakres informacji 
zamieszczanych w rejestrze 
wypadków. Określa też skład 
zespołu powypadkowego. 
Przedsiębiorstwo spełnia 
postępowanie zespołu 
powypadkowego  określone w 
rozporządzeniu  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie uzupełniania 
dokumentacji powypadkowej. 

 
 

Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 

Data 
wejścia  
w życie/ 

Data  
uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

22. 

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 24 grudnia 2002 r.  
w sprawie szczegółowych 
zasad oraz trybu uznawania 
zdarzenia za wypadek w 
drodze do  
pracy lub z pracy, sposobu 
jego dokumentowania, 
wzoru karty wypadku w 
drodze do pracy  
lub z pracy oraz terminu jej 
sporządzania 

Dz. U. 2002 
Nr 237, poz. 2015 
 
 
 
t. j. 
Dz.U.2013.924 

 

 

 

 
 

01.01.2003 
 
 

 
 

13.08.2013 

Sporządzanie dokumentacji karty 
wypadku w drodze do pracy lub z 
pracy stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia. Sporządzoną 
Kartę wypadku w drodze do 
pracy lub z pracy do domu  
przekazuję się poszkodowanemu  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie uzupełniania 
dokumentacji wypadkowej 

 
Z 

23. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 sierpnia 
2002 roku w sprawie 
sposobu dokumentowania 
chorób zawodowych i 
skutków tych chorób 

Dz.U. 2002 Nr 
132  poz. 1121 
 
t .j. Dz. U. 2013 
poz.1379 

 

 

 

 
Dz.U.2019.2067 
Dz.U.2021.1288 

03.09.2002 
 
 
 
 

13.11.2019 
15.07.2021 

Rozporządzenie określa 
dokumentowanie chorób 
zawodowych i skutków tych 
chorób 
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie tworzenia 
dokumentów. 

Z 

24. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 
r. w sprawie badań 
psychologicznych osób 
ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami, kierowców oraz 
osób wykonujących pracę 
na stanowisku kierowcy 

Dz. U. 2014 r. 
poz.937 
 
t.j. Dz.U.2022.165 

 20.07.2014 
 
 
25.01.2022 

Zgodnie z wymaganiami kieruje 
się na badania pracownika do 
pracowni, z którą podpisano 
porozumienie. Po 
przeprowadzonych badaniach 
pracownik otrzymuje 
Zaświadczenie psychologiczne  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie kierowania 
pracownika na badania. 

        
Z 

25. 

Rozporządzenie Ministra 
Energii z dnia 28 sierpnia 
2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach 
energetycznych. 

Dz. U. 2019.1830 
 
 
t. j. 
Dz.U.2021.1210 

 

 

 
 

 

 

 

 

26.03.2020 
 
 
 

05.07.2021 
 

Rozporządzenie określa 
wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji 
urządzeń energetycznych. 
Pracownicy wykonujące prace 
w/w urządzeniach posiadają 
wymagane uprawnienia. 
Szkolenia wykonuje 
certyfikowany Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego, 
wydawane jest wymagane 
zaświadczenie do akt 
osobowych.  
 
Ocena zgodności dokonywana 
jest na bieżąco. 

        
Z 

26. 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 z dnia 9 marca 
2016 r. w sprawie środków 
ochrony indywidualnej oraz 
uchylenia dyrektywy Rady 
89/686. 

Dz. U. UE .L 
2016.81.51 
 

 21.04.2016 W trakcie sporządzania 
dokumentacji, wytycznych do 
przetargu na dostawę odzieży, 
sprzętu ochrony osobistej. 

 
Z 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Źródło informacji 
 /publikacji itp./ 

Zmiany 
Dz.U.rok.nr.poz. 
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wejścia  
w życie/ 
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uchylenia 

Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

27. 

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 20 września 
2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

Dz. U. 
2001.118.1263 
 
 
t. j. 
Dz. U.2018.583 

 

 
 

 

 

 

Dz.U.2020.1461 

Dz.U.2020.1461 

Dz.U.2020.1641 

30.10.2001 
 

 
 
 
 
 
11.09.2020 
28.11.2020 
28.08.2021 

Maszyny robocze , o których 
mowa  w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia mogą być 
obsługiwane wyłącznie przez 
osoby , które ukończyły szkolenie 
i uzyskały wpis do książki 
operatora. Operatorzy sprzętu 
obsługujący maszyny do robót 
posiadają wymagane 
uprawnienia  
 
Ocena zgodności dokonywana 
przy dostarczeniu przez 
pracownika dokumentów. 

 
Z 

28. 

Rozporządzenie (WE) NR 
1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny 
udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji 
(WE) nr1488/94, jak również 
dyrektywę  Rady 
76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 
2000/21/WE. 

DZ.U.UE.L 
2006.396.1 

 
 

 
Dz. Urz. UE L 
2015.132.8 
Dz. U.UE.L. 
2017.12.97 

Dz.U.UE.L.2022 
112.6 
Dz.U.UE.L.2022 
98.38 
Dz.U.UE.L.2021 
446.34 

 

 

01.06.2007 
 
 
 
29.05.2015 
01.06.2015 
 
01.05.2022 
 
14.10.2022 
 
17.12.2022 

 
 
 
 
Po 1 czerwca 2017 r. w 
przypadku substancji, jak i 
mieszanin, dopuszczone będą 
wyłącznie karty charakterystyki 
sporządzone zgodnie z 
załącznikiem do rozporządzenia 
2015/830. Zaktualizowano karty 
charakterystyki na dzień 25 
sierpnia 2017 r. Sporządzono 
wykazy kart charakterystyk  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie zakupu produktu. 

 
 
Z 

29. 

Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 7 
października 1997 r. w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie. 

Dz. U. 
1997.132.877 
 
 
t. j. Dz. U. 2014 
poz. 81 

 
 

 

 

 
Dz.U.2019.1696 

29.04.1998 
 
 
 
 
 
 
uchylenie 
20.09.2024 

Warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i związane z nimi 
urządzenia budowlane oraz ich 
usytuowanie. Dotyczy również 
wymiarów stref zagrożenia 
wybuchem dla budowli rolniczych 
i urządzeń budowlanych z nimi 
związanych. Sporządzono 
Instrukcje bezpieczeństwa 
pożarowego dla obiektów i 
przestrzeni zewnętrznych w 
P.G.K.” Saniko”  zawierają  
wymaganą ocenę.  
 
Ocena zgodności dokonywana z 
chwila tworzenia dokumentacji. 
 

 
Z 
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Ocena 
 Zgodności 

 
Sposób realizacji 

 
Z/ N 

30. 

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

Dz. U. 
2004.200.2047 
 
t. j.  
Dz. U.2016, 
poz.1509 

 15.12.2004 
 
 
20.09.2016 

Wykaz prac wzbronionych 
młodocianym  i  warunków ich 
zatrudniania przy niektórych z 
tych prac, określa zarządzenie 
Prezesa. Ocena zgodności 
dokonywana w trakcie 
zatrudnienia. 

 
Z 

31. 

Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

Dz. U. 
2010.109.719 

 
 
Dz.U.2019.67 

30.06.2010 
 
29.01.2019 

Ocena zgodności w momencie 
opracowywania Instrukcji 
Bezpieczeństwa  Pożarowego dla 
przestrzeni i obiektów 
administrowanych przez 
przedsiębiorstwo. 

 
Z 

32. 

Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 
15 grudnia 2017 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy 
użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym. 

Dz. U. 
2018,poz.47 
 
t. j. Dz. U. 
2020.852 

 10.08.2018 
 
 
13.05.2020 

Ocena zgodności dokonywana w 
trakcie weryfikacji wydanych 
uprawnień na kierowanie i 
obsługę wózków. 

 
Z 

33. 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 stycznia 
2012 r. w sprawie wykazu 
rodzajów czynności 
zawodowych oraz 
zalecanych szczepień 
ochronnych wymaganych u 
pracowników, 
funkcjonariuszy, żołnierzy 
lub podwładnych 
podejmujących pracę, 
zatrudnionych lub 
wyznaczonych do 
wykonywania tych 
czynności. 

Dz. U. 
2012, poz.40 

 13.01.2012 Ocena zgodności dokonywana w 
trakcie zawarcia umowy z 
podmiotu do którego będą 
kierowani pracownicy na 
szczepienia ochronne. 

 
Z 

34. 

Rozporządzenie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanych z 
narażeniem na pole 
elektromagnetyczne. 

Dz. U. 
2016, poz.950 
 
 
t. j. Dz. U.  
2018, poz.331 

 01.07.2016 
 
 
 
 
08.02.2018 

Ocena zgodności dokonywana w 
trakcie zlecania badania 
środowiska na stanowisku pracy 
do Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej 

 
Z 

35. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia i Ministra Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 
badań na zawartość 
alkoholu w organizmie. 

Dz. U. 
2018,poz.2472 

 31.12.2018 Ocena zgodności dokonywana w 
trakcie sporządzania protokołu z 
badań. 

 
Z 
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36. 

Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 21 maja 
2019 r. w sprawie sposobu i 
trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych 
przy obsłudze i konserwacji 
urządzeń technicznych oraz 
sposobu i trybu przedłużania 
okresu ważności 
zaświadczeń 
kwalifikacyjnych. 

Dz.U.2019, 
poz.1008 

 01.06.2019 Weryfikacja w trakcie kierowania i 
składania wniosków w sprawie 
wydania zaświadczenia 
kwalifikacyjnego na obsługę 
sprzętu. 

 
Z 

37. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii. 

Dz.U.2020.491  20.03.2020 
 

W trakcie wprowadzenia zasad 
obowiązywania  o stanie 
epidemii. 

 
Z 
 

38. 

Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 24 marca 2020 
roku zmieniające ww. 
przepisy wykonawcze 

Dz.U.2020.522  24.03.2020 W trakcie wprowadzenia zasad 
obowiązywania o stanie epidemii. 
 
 

 
Z 

39. 

Rozporządzenie Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej 
z dnia 23 stycznia 2022 r. 
W sprawie trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w 
okresie ubezpieczenia 
wypadkowego za wypadek 
przy pracy, kwalifikacji 
prawnej zdarzenia, wzoru 
karty wypadku i terminu jej 
sporządzenia 

Dz.U.2022.223  31.01.2022  Zgodnie z rozporządzeniem 
kwalifikuję się i dokumentuje 
zaistniałe wypadki przy pracy. 
Sporządzoną dokumentację 
przesyła się do ZUS we 
Włocławku w celu określenia 
procentowego uszczerbku na 
zdrowiu u poszkodowanego  
 
Ocena zgodności dokonywana w 
momencie uzupełniania 
dokumentacji. 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiał opracowany przez 

    PGK „Saniko” Sp.  z o.o. 

Normy: 

L.p. Tytuł aktu prawnego 
Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

1. 

PN-EN 12464-1:2012  
Światło i oświetlenie. Oświetlenie 
miejsc pracy. Miejsca pracy we 
wnętrzach. 

Badania środowiskowe Z 

2. 
PN-EN 547-1:2000  
Maszyny i urządzenia. Wejścia i 
dojścia. Wymagania 

Stosowne oznakowanie Z 

3. 
PN-EN ISO 7010:2012 Znaki 
bezpieczeństwa. Ochrona i higiena 
pracy . 

Stosowne oznakowanie Z 

4. 

PN-EN ISO 7010:2012  
Znaki bezpieczeństwa. Zasady 
umieszczania znaków 
bezpieczeństwa  
na drogach ewakuacyjnych 
i drogach pożarowych . 

Stosowne oznakowanie 
 

Z 

5. 

PN-N-18002:2011  
System zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka 
zawodowego . 

Przy ocenie ryzyka zawodowego Z 

6. 
PN-EN ISO 13688:2013-12 
Odzież ochronna. Wymagania ogólne. 
 

Wymogi dla dostawców Z 

7. 
PN-EN ISO 13688:2013-12  
Odzież robocza. Koszule męskie. 
 

Wymogi dla dostawców Z 

8. 
PN-EN ISO 13688:2013-12 
EN 343 Odzież robocza. 
Kombinezony . 

Wymogi dla dostawców Z 

9. 

PN-EN –ISO 20344:2005 
Obuwie bezpieczne, ochronne i 
zawodowe  
do użytku w pracy. Wymagania 
dodatkowe i metody badań . 

Wymogi dla dostawców Z 

10. 
PN-EN  ISO 20345:2005  
Obuwie bezpieczne do użytku w 
pracy. Wymagania dodatkowe. 

Wymogi dla dostawców Z 

11. 

PN-ISO 45001:2018-06  
Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania i wytyczne stosowania 

Stosowane wymogi normy Z 

12. 

PN-N-01307:1994  
Hałas -  Dopuszczalne wartości 
hałasu w środowisku pracy. 
Wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów. 

Badania środowiskowe Z 

13. 
PN-EN ISO 20344:2012  
Środki ochrony indywidualnej. Metody 
badania obuwia. 

Wymogi dla dostawców Z 
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L.p. Tytuł aktu prawnego 
Ocena zgodności 

Sposób realizacji Z / N 

14. 

PN-EN 352 - 1 
PN-EN 352 - 2 
PN-EN 352 - 3 
Ochronniki słuchu. Wyznaczanie 
skuteczności akustycznej i 
tłumienności. 

Wymogi dla dostawców  
Z 

15. 

PN-EN 342:2018-01  
Odzież ochronna. Zestawy odzieżowe 
i wyroby odzieżowe chroniące przed 
zimnem. 

Wymogi dla dostawców Z 

16. 

EN 361 
EN 358 
Indywidualny sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości. Ogólne 
wymagania dotyczące instrukcji 
użytkowania oraz znakowania. 

Wymogi dla dostawców Z 

17. 
PN-EN ISO 7010:2012  
Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa. 

Stosowne oznakowania Z 

18. 
PN-EN ISO 7010:2012  
Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

Stosowne oznakowania Z 

19. 
PN-EN ISO 7010:2012 
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 

Stosowne oznakowania Z 


