
Projekt z dnia 26.09.2022 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ……..

zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

w środowisku pracy

Na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 i 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235) wprowadza 

się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

2) w § 6 uchyla się ust. 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu

MINISTER RODZINY 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy jest wydane na podstawie art. 222 § 3 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 i 1700). Projekt 

rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235), zwanego 

dalej „rozporządzeniem”, w zakresie:

1) uchylenia w § 5 w ust. 3 pkt 2 rozporządzenia nakładającego na jednostki organizacyjne 

podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowane przez niego 

oraz komórki organizacyjne urzędu obsługującego tego ministra obowiązek przekazywania 

rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji;

2) uchylenia w § 6 ust. 2 rozporządzenia nakładającego na Głównego Inspektora Sanitarnego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek prowadzenia rejestru 

substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym występujących w jednostkach organizacyjnych 

podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez 

niego oraz komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego tego ministra.

Zaproponowane zmiany wynikają z faktu, że na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. 

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

322 i 374) z dniem 1 lipca 2020 r. nastąpiła likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przejęcie jej zadań przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną. Z dniem likwidacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji i przejęciem jej zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

przepisy § 5 ust. 3 pkt 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia stały się przepisami niemożliwymi do 

realizacji.

Uwzględniając fakt przejęcia zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji przez Państwową Inspekcję Sanitarną, oraz zważywszy na 
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szczególny charakter przepisów § 5 ust. 3 pkt 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia, z chwilą likwidacji 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce 

uchylanych przepisów zastosowanie znalazły regulacje ogólne przewidziane 

w rozporządzeniu, kształtujące sytuację prawną podmiotów niebędących jednostkami 

organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub 

nadzorowanymi przez niego oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W konsekwencji począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. jednostki organizacyjne podległe lub 

nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórki organizacyjne 

urzędu obsługujące tego ministra przekazują właściwym państwowym wojewódzkim 

inspektorom sanitarnym informacje o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, 

czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

stosownie do § 4 ust. 2 rozporządzenia. Z kolei w przypadku likwidacji jednostki 

organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

oraz komórek organizacyjnych urzędu obsługującego tego ministra, w których występowały 

substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym, rejestr pracowników narażonych na działanie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym jest przekazywany właściwemu państwowemu 

wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Wobec powyższego uchylenie przepisów dotyczących nieistniejącej już Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu jest 

konieczne z uwagi na potrzebę zachowania spójności w obowiązujących normach prawnych. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, w szczególności 

z dyrektywą 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 

czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w 

rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/39/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, 

str. 50, z późn. zm.).
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Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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