Akty prawne obowiązujące w Oddziale Higieny Pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy / choroby zawodowe.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1367).



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie
sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1379).



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz
nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. 2005 r. Nr 88
poz. 752).

Substancje chemiczne i ich mieszaniny.


Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z
2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.),



Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006r. 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) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady
76/769/EWG
i
dyrektywy
Komisji
91/155/EWG,
93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z
późn. zm.).



Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniające
rozporządzenie
(WE)
nr
1907/2006
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz.
UE L 133 z 31.05.2010)



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2012r. poz 445 z
późn. zm.).



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124. ze zmianami)

(tekst
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