
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 r. 

Poz. 1276 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 

Na podstawie art. 237
15 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 

i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniającym rozpo-

rządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 

(Dz. U. poz. 2284) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Podmioty, którym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano certyfikaty akredytacji laboratoriów badawczych do 

realizacji pomiaru pola-EM w środowisku pracy, mogą wykonywać pomiary, dostosowując dotychczasowe metody do 

oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, do czasu zaktuali-

zowania zakresu akredytacji uwzględniającego metody, o których mowa w ust. 11 część III załącznika nr 3 do rozpo-

rządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jeżeli dana metoda: 

1) została opublikowana do dnia 30 kwietnia 2017 r. i podmiot wystąpił lub wystąpi o aktualizację zakresu akredy-

tacji uwzględniającego tę metodę w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., z tym że jeżeli w terminie do dnia 

30 czerwca 2017 r. podmiot nie wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę, po 

upływie tego terminu wygasa uprawnienie do wykonywania pomiarów z dostosowaniem dotychczasowych me-

tod do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, albo 

2) została lub zostanie opublikowana po dniu 30 kwietnia 2017 r., a przed dniem 30 czerwca 2017 r. i podmiot 

wystąpił lub wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę w terminie do dnia 

31 sierpnia 2017 r., z tym że jeżeli w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. podmiot nie wystąpi o aktualizację 

zakresu akredytacji uwzględniającego tę metodę, po upływie tego terminu wygasa uprawnienie do wykonywa-

nia pomiarów z dostosowaniem dotychczasowych metod do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącz-

nika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, albo 

3) zostanie opublikowana po dniu 30 czerwca 2017 r. i podmiot wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji 

uwzględniającego tę metodę w terminie 60 dni licząc od daty jej opublikowania, z tym że jeżeli w terminie 

60 dni licząc od daty jej opublikowania podmiot nie wystąpi o aktualizację zakresu akredytacji uwzględniające-

go tę metodę, po upływie tego terminu wygasa uprawnienie do wykonywania pomiarów z dostosowaniem do-

tychczasowych metod do oceny pola-EM, o której mowa w części III załącznika nr 3 do rozporządzenia zmie-

nianego w § 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 
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