
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy

Na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:1) tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;2)przypadki, w 
których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych; 3)wymagania, jakie powinny spełniać 
laboratoria wykonujące badania i pomiary;4)sposób rejestrowania i przechowywania wyników 
badań i pomiarów;5) wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów 
pracownikom. § 2. 1. Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, 
dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz
warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników 
lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) 
rodzaju tych czynników oraz ich właściwości; 2) procesów technologicznych i ich parametrów; 3) 
wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem 
emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji 
dostarczanych przez producentów; 4) środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich 
użytkowania; 5) organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy; 6) rzeczywistego czasu narażenia 
na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego u 
pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy. 2. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich 
przedstawicielami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące: 1) rozpoznania i 
typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 2) wykonywania badań, 
pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy. § 3.Pracodawca zapewnia 
wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
§ 11. 1. Badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z 
zakresu 0 Hz—300 GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach wykonywania 
pracy stref ochronnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3  ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: 
§ 15. 1.Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują 
laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). 2.W przypadku 
braku wymienionych w ust. 1 laboratoriów akredytowanych do badania lub pomiarów określonego 
czynnika, badania i pomiary wykonują: 1) laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych 
Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą badania i pomiary 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i mają wdrożony system zapewnienia
jakości lub 2) laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji — jeżeli 
mają wdrożony system zapewnienia jakości lub 3) laboratoria prowadzone przez jednostki 
organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dysponujące aparaturą do 
badań i pomiarów tych czynników, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu
obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzania i konserwację. 
§ 16. Badania i pomiary wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w 
przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi przez laboratoria, o 
których mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
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Obowiązki Pracodawców.

Art. 207. Kodeks Pracy - Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładzie pracy § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) 
służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i 
życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 29 czerwca 2016 
r. Poz. 950) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z 
narażeniem na pole elektromagnetyczne. 
§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące: 1) rozpoznawania obiektów technicznych 
emitujących pole elektromagnetyczne mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, 2) miar 
oraz oceny narażenia na pole elektromagnetyczne, 3) miar i limitów oraz oceny bezpośredniego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka, 4) ochrony przed szkodliwymi 
dla zdrowia, niebezpiecznymi lub uciążliwymi skutkami bezpośredniego lub pośredniego 
oddziaływania pola elektromagnetycznego, 5) środków ochronnych stosowanych w celu 
zapobiegania zagrożeniom elektromagnetycznym – stosowane przy pracach, przy których może 
wystąpić narażenie na pole elektromagnetyczne lub w miejscach narażenia § 3. Użyte w 
rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) limity GPO – wartości Granicznych Poziomów 
Oddziaływania rozumianych jako miary oddziaływania bezpośredniego, obejmującego skutki 
biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki termiczne lub pobudzenie elektryczne 
tkanek, wywołane bezpośrednim oddziaływaniem pola-EM; 2) limity IPN – wartości 
Interwencyjnych Poziomów Narażenia rozumianych jako miary narażenia na pole-EM, określające 
poziomy operacyjne ustalone w celu wykazywania, że przy określonym poziomie narażenia poziom 
oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami GPO lub w celu zastosowania odpowiednich 
środków ochronnych; 3) miejsce narażenia – część przestrzeni pracy (terenu, obiektu 
budowlanego lub pomieszczenia), w której występuje pole-EM stref ochronnych; 4) narażenie – 
oddziaływanie pola-EM stref ochronnych; 5) osoba potencjalnie narażona – każdą osobę mającą 
dostęp do miejsca narażenia, mimo że nie wykonuje prac przy użytkowaniu źródła pola-EM; 6) 
osoba szczególnie chroniona – osobę, która podlega ograniczeniom dotyczącym przebywania w 
polu-EM stref ochronnych: kobieta w ciąży, młodociany, użytkownik aktywnych lub pasywnych 
implantów medycznych, osoba, u której stwierdzono przeciwskazania do wykonywania pracy w 
warunkach narażenia; 7) poziom ekspozycji lub narażenia – poziom natężenia niezaburzonego 
pola-EM w przestrzeni pracy, charakteryzowany w danym miejscu wartościami miejscowymi 
natężenia pola-E lub natężenia pola-M; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - W sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 2 lutego 2011 r.(Dz.U. z 2011 r. nr 33, 
poz. 166)

• § 3. Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla 
zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
działalności. 

• § 11. 1. Badania i pomiary pól lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości
z zakresu 0 Hz—300 GHz wykonuje się w przypadku występowania w miejscach 
wykonywania pracy stref ochronnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy: 
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