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Oddział Higieny Pracy
Zadania Odziału Higieny Pracy

Nadzór nad warunkami środowiska pracy
●

●

●

●

●

●

●

●

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
w zakładach pracy;
Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób
zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu
prekursorami kategorii 2 i 3;
Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne
i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
w środowisku pracy;
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje chemiczne
i ich mieszaniny oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej;
Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliów;
Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz
właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki
powierzchniowo czynne;

●

Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne;

●

Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,

●

Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów
prawnych dotyczących obrotu chemikaliami;

●

Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN;

●

Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych
●

Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych;

●

Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;

●

Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby
zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.

Akty Prawne - Oddział Higieny Pracy
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 2096 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z
2017r. poz. 201 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. z 2017r. poz.
2168 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalenia
wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 36 poz. 203)
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 ze
zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011r. Nr 33 poz. 166)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1348)
10. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 143 ze zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczeń produkcji,
obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub
mieszaniny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 769)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia
utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1604)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie pobierania i badania
próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru
wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1028)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub
zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U.
z 2015r. poz. 1368)
15. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006,
Nr L 396/1 z późn. zm.)

16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 (REACH) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 31.12.2008, Nr L 353/1 z późn.
zm.)
17. Ustawa z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2231)
18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 783 ze
zm.),
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1117)
20. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. w
sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004),
21. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.
Urz. WE L 22 z 26.01.2005)
22. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1013 z dnia 25 czerwca 2015r. ustanawiające
przepisy dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego
zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi
(Dz. Urz. WE L 163/33 z 27.06.2015)
23. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015r. uzupełniające
rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów
narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady nadzorowania
handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 (Dz. Urz. WE L 162/12 z 27.06.2015)
24. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 1488)
25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków
cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1996r. Nr 80 poz. 376 ze zm.)
26. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w
sprawie detergentów. (Dz. Urz. UE L Nr 104 str.1 ze zm.)
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005r. Nr 81 poz. 716 ze zm.)
28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami
używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013r. poz. 696)
29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739)
30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.
U. z 2005r. Nr 157 poz. 1318)
31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z
1998r. Nr 148 poz. 973)

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezp. użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005r. Nr 216
poz. 1824)
33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 ze zm.)
34. Ustawa z dnia 9 grudnia 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 957 ze zm.)
35. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.
1509)
36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i
napojów (Dz.U. z 1996r. Nr 60 poz. 279)
37. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1286)
38. Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1446 ze zm.)

Przyjmowanie interesantów
Poniedziałek – Piątek
w godz. 8:00 - 15:00
pokój nr 510
V piętro
e-mail: hp@psse.gda.pl

Załatwianie Spraw - Choroby zawodowe
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w zakresie chorób zawodowych
Podstawy prawne
●

●

●

●

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych(t.j. 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(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.).

Podejrzenie choroby zawodowej

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u osób pracujących zawodowo dokonuje na druku
„skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej”:
1. lekarz,
2. lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta
3. pracownik aktualnie zatrudniony za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim
profilaktyczną opiekę zdrowotną,
Niezatrudniona osoba (emeryt, rencista, bezrobotny) składa podejrzenie choroby zawodowej za
pośrednictwem lekarza (jak wyżej) lub samodzielnie na druku „zgłoszenie podejrzenia choroby
zawodowej”.
Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy, których właściwość ustala się według miejsca, w
którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika lub wg krajowej siedziby pracodawcy w
przypadku, gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie
W przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była
przyczyną śmierci pracownika zgłoszenia dokonuje się dodatkowo w formie telefonicznej.

Postępowanie wyjaśniające
Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia
choroby zawodowej, wszczyna postępowanie administracyjne:
1. kieruje na badanie do jednostki orzeczniczej I-go stopnia
2. powiadamia o wszczęciu postępowania pracodawcę
Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania
choroby zawodowej wydaje lekarz właściwy do orzekania w zakresie chorób zawodowych
zatrudniony w jednostce orzeczniczej I-go stopnia lub w przypadku odwołania od orzeczenia przez
lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej II-go stopnia.
Pracownik lub były pracownik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego jednostki
orzeczniczej I-go stopnia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do rozpoznania
choroby zawodowej, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez
jednostkę orzeczniczą II-go stopnia. Wniosek o ponowne badanie składa się w terminie 14 dni od
dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem jednostki orzeczniczej I-go stopnia.
W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o ponowne badanie, jednostka orzeczenia
powiadamia
o tym właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do
jej stwierdzenia
1. Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby
zawodowej, lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, na podstawie materiału
dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu

oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika.
2. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przesyła decyzję o stwierdzeniu choroby
zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia:
●
●

●
●

zainteresowanemu pracownikowi, lub byłemu pracownikami,
pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły
spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie w sprawie rozpoznania
i stwierdzenia choroby zawodowej,
jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie,
właściwemu inspektorowi pracy

Od decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie
do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odwołanie składa się za
pośrednictwem właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wydał
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Na decyzję państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przysługuje skarga złożona za
pośrednictwem państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje stronom skarga kasacyjna do
Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku.
Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie uszczerbku na zdrowiu lub
niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika przesyła do
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Wszelkie informacje dotyczące chorób zawodowych
można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku
ul. Wałowa 27
pokój 508 (V piętro)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00
e-mail: hp@psse.gda.pl

