BIULETYN PROGRAMU

BEZPIECZNA CHEMIA
Nr 1/2014 sierpień 2014

Program Bezpieczna Chemia
Informacje o Programie
Temat numeru
Stres jako czynnik ryzyka zawodowego
Zmiany legislacyjne
Zestawienie zmian

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
WARSZAWA 2014

1

SPIS TREŚCI

SZANOWNI PAŃSTWO;

PROGRAM BEZPIECZNA CHEMIA……….3

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy na Państwa
ręce pierwszy numer Biuletynu Programu „Bezpieczna
Chemia”. Biuletyn będzie publikowany przez Polską
Izbę Przemysłu Chemicznego w cyklach kwartalnych
i mamy nadzieję, iż będzie dla Państwa ciekawą lekturą.

STRES JAKO CZYNNIK RYZYKA ZAWODOWEGO………………………………………..5
STATYSTYKA………………………………….9
ZMIANY LEGISLACYJNE…………………..10

W niniejszym numerze przedstawimy Państwu podstawowe informacje o Programie, planach rozwojowych
i kierunkach działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mających na celu wspieranie Partnerów
Strategicznych i członków Izby w dążeniu do nieustannej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy.
Ponadto, przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany jak zostały wprowadzone w 2014 roku w polskim
systemie prawnym w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.
Nie zabraknie również danych statystycznych dotyczących wypadkowości przy produkcji chemikaliów i
wyrobów chemicznych.
Tematem głównym niniejszego numeru będą kwestie
dotyczące stresu w pracy i jego wpływie na organizm
ludzki.

Serdecznie zapraszamy do lektury.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Humor BHP: zastosowanie indywidualnych środków
ochrony przy pracy ze szlifierką :)

Liczba Numeru:

645
Tyle wypadków odnotował Główny
Urząd Statystyczny w 2013 roku przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.

Redakcja Biuletynu
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07
fax. (+48-22) 112-06-41
kontakt@programbezpiecznachemia.pl
www.programbezpiecznachemia.pl
www.pipc.org.pl
Paweł Zawadzki
Kierownik Projektu
pawel.zawadzki@pipc.org.pl
790-340-010
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PROGRAM BEZPIECZNA CHEMIA
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Informowanie o zagadnieniach związanych z BHP i Bezpieczeństwem Procesowym.

Prace przygotowawcze do uruchomienia
Programu rozpoczęły się w PIPC się w trzecim kwartale ubiegłego roku i zostały zakończone pod koniec 2013 roku. Formalnie, Program rozpoczął się w marcu bieżącego roku, kiedy to zakończono budowanie strony internetowej Programu. W tym
czasie do Programu w charakterze Partnera Strategicznego przystąpił PKN ORLEN
S.A. oraz Grupa Azoty.

Program Bezpieczna Chemia jest autorskim Programem Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego. Program zintegrowany jest
z działająca w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Komisją ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego. Głównym celem Programu jest mówiąc ogólnie, poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w sektorze polskiego przemysłu chemicznego.
Szczegółowe cele Programu to między innymi:
1)

2)

3)

4)
5)

Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach
przemysłu chemicznego.
Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków
PIPC.
Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa.
Promocja najlepszych dostępnych
praktyk w dziedzinie BHP .
Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ.
3

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki
wspólnemu działaniu Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego oraz Partnerów Programu
nastąpi poprawa stanu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy.

indywidualnych oraz zbiorowych środków
ochrony pracowników.

W ramach dalszego rozwoju Programu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprosiła
partnerów merytorycznych, między innymi
Państwową Inspekcję Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Medycyny
Pracy oraz Państwową Straż Pożarną.

wygodę odwiedzających ją Użytkowników.
Zapraszamy również do kontaktu bezpośredniego z Kierownikiem Projektu—Panem
Pawłem
Zawadzkim—tel. 790-340-010
email: pawel.zawadzki@pipc.org.pl

Zapraszamy do odwiedzin strony Programu
www.programbezpiecznachemia.pl, którą
nieustannie będziemy rozwijać w trosce o

W kolejnych miesiącach powstawać będą
sukcesywnie materiały promujące bezpieczeństwo pracy, które uczestnicy Programu
będą mogli wykorzystać w zakładach pracy oraz materiały edukacyjne dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
będących partnerami Programu.
Planowane są działania związane z pozyskaniem partnerów technologicznych, którzy dysponują najlepszą wiedzą z zakresu
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STRES JAKO CZYNNIK RYZYKA ZAWODOWEGO
Aby opisać zjawisko stresu jako elementu
czynnika oceny ryzyka zawodowego należy w pierwszej kolejności zapoznać się z definicją stresu. Stres jest definiowany
w
psychologii
jako
dynamicz-

szym środowisku pracy. ONZ określiła stres
zawodowy mało zaszczytnym mianem
„światowej epidemii XX wieku”. Obecna
wiedza naukowa dotycząca skutków zdrowotnych stresu wskazuje, że jest on nie tylko
zagrożeniem powszechnym, ale bywa nawet śmiertelny.
Badania pokazują również, iż jest wiele obszarów powodujących stres ale to praca
jest jego najczęstszym źródłem. Aż 85% aktywnych zawodowo Polaków odczuwa
stres w pracy, jak wynika z najnowszego
badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau zrealizowanego na zlecenie firmy
Klosterfrau Healthcare Group. Tylko 11%
pracowników traktuje pracę jako spełnienie marzeń i źródło przyjemności, a dla ponad 60% jest przede wszystkim sposobem
zarobienia na życie. Najwyższy procent zestresowanych pracą Polaków mieszka w
Warszawie.
Objawy stresu
Jak dowodzą wyniki badania Stres w pracy
(Raport Melisany Klosterfrau), najczęstszymi
dolegliwościami związanymi z wykonywaną pracą są: zmęczenie (69%), bóle pleców 42% (najbardziej charakterystyczna
dolegliwość dla osób po 50 roku życia) i
bóle głowy 40% (wskazywane głównie
przez kobiety, osoby w wieku 25-39 lat, pracujące w biurach i na kierowniczych stanowiskach). Kłopoty z zasypianiem ma 22%
polskiego społeczeństwa, a bóle żołądka aż 17%. Kłopoty z sercem deklaruje 8%
Polaków, głównie osoby starsze (po 50 roku
życia) i pracujące jednocześnie w kilku
miejscach
(źródło:
http://pent or arch.tnsglobal.pl).

na relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji
(stresorem; bodźcem awersyjnym) charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.
Pomimo faktu, iż stres jest potrzebny do życia – spełnia rolę przystosowawczą, umożliwiając wykonywanie codziennych, rutynowych zadań oraz pozwala radzić sobie z
napotykanymi trudnościami jest jednym z
najpowszechniejszych zagrożeń w dzisiej5

Syndrom karoshi

długich godzin w miejscu pracy,

Najpoważniejszym możliwym skutkiem stresu zawodowego jest niewątpliwie tzw. syndrom karoshi. Terminem tym określa się nagłe wystąpienie choroby zagrażającej życiu (zwykle zawału serca lub udaru mózgu)
wskutek przeciążenia organizmu. Nazwa
pochodzi z Japonii, gdzie w 1969 r. zidentyfikowano to zjawisko po raz pierwszy.
Obecnie karoshi jest smutnym doświadczeniem pracowników wszystkich krajów
uprzemysłowionych. Dotyka ludzi młodych
i w pełni zdrowych. Charakterystyczne jest,
że ofiary karoshi nie odczuwały wcześniej
żadnych lub prawie żadnych objawów somatycznych sygnalizujących przeciążenie
organizmu. Ze względu na skalę zjawiska
karoshi, Japońskie Ministerstwo Zdrowia,
Pracy i Opieki Społecznej w 2001 r. zleciło
ekspertom zbadanie okoliczności karoshi i
opracowanie listy czynników odpowiedzialnych za śmierć wskutek stresu zawodowego. Na podstawie analizy warunków pracy, do czynników mogących wywołać karoshi zaliczono:
1.

pracę w nadgodzinach (100 godzin w
miesiącu poprzedzającym wystąpienie choroby lub 80 godzin miesięcznie
w okresie od 2 do 6 miesięcy przed
wystąpieniem choroby),

2.

zadaniowy czas pracy – nieregularne
godziny pracy, częstotliwość i stopień
zmian w planie pracy, wyprzedzenie, z
jakim pracownik dowiaduje się o
zmianach itp.,

3.

praca zmianowa lub w godzinach
nocnych – częstotliwość zmian w rozkładzie pracy, przerwy między zmianami, częstotliwość zmian nocnych
itd.,

4.

obowiązki

wymagające

spędzania
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5.

ilość czasu spędzanego w miejscu
pracy, faktyczne godziny pracy, intensywność pracy (stosunek faktycznego
zaangażowania w pracę do czasu
spędzanego w miejscu pracy), jakościowy zakres obowiązków, czas na
odpoczynek, miejsce i udogodnienia
związane z wypoczynkiem itp.,

6.

podróże służbowe – rodzaj obowiązków podczas delegacji służbowych,
częstotliwość delegacji, środki transportu, czas spędzony w środkach
transportu i warunki podróży, konieczność nocowania w hotelach, warunki,
w jakich pracownik nocuje w delegacji, możliwość wypoczynku – w tym
czas snu w podróży służbowej, możliwość regeneracji po powrocie z delegacji itd.,

7.

fizyczne warunki pracy – temperatura
w miejscu pracy (szczególnie praca w
zimnie lub konieczność zmiany temperatury w trakcie pracy i środki ochrony
przed takimi warunkami), poziom hałasu (czas ekspozycji na hałas przekraczający 80dB oraz środki ochrony
przed hałasem), konieczność zmiany
stref czasowych (szczególnie gdy różnica czasu przekracza 5 godzin),

8.

poziom obciążenia psychicznego,

9.

obowiązki powodujące obciążenie
psychiczne na co dzień (stopień obciążenia tego rodzaju obowiązkami,
okres, przez jaki są wykonywane, doświadczenie, zdolność adaptacji,
wsparcie społeczne w miejscu pracy)
oraz związany z pracą udział w zdarzeniach stresujących (rodzaj zdarzenia, wypadek, konflikt, oraz stopień
straty lub szkody).

Z powyższych rozważań wynika kilka zasadniczych dla oceny ryzyka zawodowego
wniosków, mianowicie:
1.

w ocenie zagrożeń wynikających z
psychospołecznych warunków pracy
muszą brać udział pracownicy zatrudnieni bezpośrednio na stanowiskach,
których ocena dotyczy, gdyż to, jak
pracownicy postrzegają pracę ma
wpływ na poziom ryzyka utraty zdrowia. Nie można się zatem ograniczyć
do opisu warunków pracy przekazanego przez kierownika personalnego
lub inną osobę niezaangażowaną w
wykonywanie obowiązków na danym
stanowisku;

2.

fakt, że pracownicy lubią swoją pracę
i nie odczuwają znacznych obciążeń
nie oznacza, że stres wynikający z psychospołecznych warunków pracy nie
stanowi dla nich zagrożenia. Brak objawów somatycznych może oznaczać
dobrostan pracownika, ale może też
zwiastować karoshi;

3.

skutki stresu zawodowego mogą się
objawić zarówno w postaci kilkudniowej absencji, jak i w postaci nagłej
śmierci z przepracowania.

dy Risk Score do oceny ryzyka wynikającego ze stresu zawodowego jest znacznie
utrudnione, ponieważ stres jest dynamicznym, wielowymiarowym procesem. W istocie próba potraktowania stresu jako zagrożenia prowadzi do absurdu. W większości
przypadków ekspozycja na sytuacje mogące wywołać stres jest częsta, codzienna, co oznacza, że wartość ekspozycji jest
relatywnie wysoka (E=6). Jak wiemy z danych statystycznych, poziom prawdopodobieństwa wystąpienia stresu wynosi 30
proc., a więc należy mu przypisać wagę
około 8 (P=8). Zastosowanie zasady, że
przy szacowaniu ryzyka bierze się pod uwagę maksymalne możliwe skutki (czyli w tym
przypadku śmierć człowieka) nakazuje parametrowi P przypisać wartość 15. Taka logika powoduje, że ryzyko szacowane wynosi R=720, co oznacza „wskazane wstrzymanie pracy”. Niewątpliwie takie potraktowanie tematu prowadzi do wyolbrzymienia
poziomu ryzyka. Niestety do podobnych
absurdów prowadzi również stosowana dotychczas przez specjalistów bhp próba
traktowania sytuacji zagrażających (np.
agresji ze strony innych osób) jako zagrożeń. Nie uwzględnia ona bowiem kumulatywnej właściwości skutków stresu, a więc
prowadzi do ignorowania stopnia zagrożenia i niedoszacowania ryzyka.
Skuteczne zastosowanie metody Risk Score
jest jednak możliwe pod warunkiem przyjęcia, że:

czynniki zagrażające i sytuacje zagrożenia są w istocie elementami zwykłej,
codziennej pracy,

skutki muszą uwzględniać kumulatywną właściwość stresu, stąd określanie
ich oddzielnie dla każdego zagrożenia nie jest możliwe; oceniać je zatem
należy łącznie dla wszystkich występujących czynników zagrażających,

Stres a standardowe metody szacowania
ryzyka zawodowego
Jedną z najpopularniejszych metod oceny
ryzyka zawodowego jest metoda Risk Score. Jest to jakościowa, wskaźnikowa metoda oceny ryzyka, w której ryzyko szacowane jest oddzielnie dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia (wzór: R = PXEXS). Poziom ryzyka (R) oznaczany jest przez iloczyn
wag przyporządkowanych potencjalnym
skutkom zdarzenia (S), ekspozycji na zagrożenie (E) i prawdopodobieństwu zaistnienia
określonego zdarzenia (P)11.
Jednak standardowe wykorzystanie meto7

(np. choroba wrzodowa, nadciśnienie
tętnicze, choroba wieńcowa) lub poważne zachwianie stanu psychicznego (depresja, nerwica), skutkujące
jednorazową absencją dłuższą niż 28
dni albo absencją powtarzalną,






Prawidłowe oszacowanie poziomu ryzyka
wynikającego z tych zagrożeń wymaga
rzecz jasna uprzedniej, szczegółowej analizy czynników zagrażających (przeciążenie
ilościowe i jakościowe, niedociążenie, konfliktowość, warunki fizyczne, poziom kontroli, poziom wsparcia) oraz sytuacji zagrażających, będących źródłem tych czynników
na danym stanowisku w konkretnych warunkach pracy.

rzeczywistym zagrożeniem dla pracownika jest ryzyko utraty zdrowia, a
więc szacowanie ryzyka odbywać się
powinno na poziomie zdarzeń szkodliwych,

Zastosowanie omówionych wskazówek
metodycznych powinno znacznie ułatwić
prawidłową ocenę wynikającego ze stresu
ryzyka zawodowego, z korzyścią dla pracowników oraz pracodawców, którzy –
często nieświadomie – słono płacą za skutki stresu związanego z pracą.

ze względu na różnice prawdopodobieństwa wystąpienia określonych
skutków zdrowotnych konieczne jest
oddzielne szacowanie określonych rodzajów ryzyka utraty zdrowia wskutek
stresu.

Przyjęcie powyższych założeń
zdefiniować zagrożenia jako:

(źródło: Katarzyna Orlak menadżer i psycholog, Stowarzyszenie Zdrowa Praca)

pozwala



przeciążenie okresowe, powodujące
względnie lżejsze dolegliwości somatyczne lub zaburzenia stanu psychicznego, których skutkiem jest krótkotrwała absencja,



przeciążenie chroniczne, niosące ryzyko poważnej choroby somatycznej

skrajne przeciążenie organizmu, niosące ryzyko wystąpienia choroby zagrażającej życiu (np. udar mózgu, zawał
serca, nagłe zatrzymanie krążenia)
skutkujące śmiercią lub ciężkim kalectwem.
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STATYSTYKA

Główny Urząd Statystyczny opublikował statystykę dotyczącą wypadkowości. Przy produkcji chemikaliów w I kwartale bieżącego roku wyniki przedstawiają się następująco.

3144
2877

produkcja chemikaliów I
kw. 2013

wyrobów chemicznych I
kw. 2014
111

130

Ilość wypadków ogółem Liczba dni niezdolności
w liczbach
do pracy
bezwzględnych

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ze statystyki z podziałem na wybrane działy i grupy PKD wynika, że uderzenie przez
obiekt było najczęstszą przyczyną powodującą uraz(16 osób). Warto pamiętać, iż poniższa tabela nie uwzględnia innych przyczyn np.: wypadków komunikacyjnych.

POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WEDŁUG WYDARZEŃ POWODUJĄCYCH URAZ U OSOBY POSZKODOWANEJ ORAZ WEDŁUG SEKCJI
I WYBRANYCH DZIAŁÓW I GRUP PKD W I KWARTALE 2014 R.

Wydarzenia powodujące uraz
w tym
kontakt z
ogółem
płomieniem lub niebezpieczelektrycznością
gorącym /płonącym nymi sub- przedmiotem
przez dotyk bezpoobiektem/
stancjami
ostrym
średni
środowiskiem
chemicznymi

130

6

9

9

tonięcie

oddziaływanie
przejaw
promieniowa- agresji ze
uderzenie
uwięzienie
nia, hałasu, strony człoprzez obiekt zmiażdżenie
światła, ciśnie- wieka lub
nia
zwierzęcia
16

7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Warto w tym miejscu wskazać, iż w ogólnej statystyce wypadków to nieprawidłowe zachowanie się pracownika (5421 przypadków), inne przyczyny niewymienione w zestawieniu (750 przypadków) oraz niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (639 przypadków)
były w I kwartale bieżącego roku najczęstszymi wydarzeniami powodującymi uraz u osoby poszkodowanej.
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PRAWO

Ustawy

Rozporządzenia



Dz.U. 2014 poz. 208 (Obowiązuje od 
dnia: 2014-03-04) Ustawa z dnia 24
stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy. t.j. Dz.U. 2014 poz.
213 (Obowiązuje od dnia: 2014-02-18)



Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o świadczeniach odszkodowawczych
przysługujących w razie wypadków i 
chorób pozostających w związku ze
służbą wojskową.



Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia
2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w 
razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową t.j.
Dz.U. 2014 poz. 173 (Obowiązuje od
dnia: 2014-02-05)



Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
związkach zawodowych Dz.U. 2014
poz. 47 (Obowiązuje od dnia: 2014-0125)



Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
t.j.
Dz.U.
2014
poz.
121 (Obowiązuje od dnia: 2014-01-23)



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
-Kodeks cywilny. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy –
Kodeks cywilny.
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Dz.U. 2014 poz. 370 (Obowiązuje od
dnia: 2014-04-01) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
13 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
t.j. Dz.U. 2014 poz. 304 (Obowiązuje od
dnia: 2014-03-13) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
t.j. Dz.U. 2014 poz. 241 (Obowiązuje od
dnia: 2014-02-26) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9
stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń
pracowników
niepełnosprawnych.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 października 2013
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-

Dz.U. 2014 poz. 370








Dz.U. 2014 poz. 185 (Obowiązuje od Obwieszczenia
dnia: 2014-02-25) Rozporządzenie Mini- 
M.P. 2014 poz. 215 (Obowiązuje od
stra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia
dnia: 2014-03-20) Obwieszczenie Preze2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
sprawie stosowania do funkcjonariuszy
Społecznego z dnia 14 marca 2014 r.
Służby Więziennejprzepisów Kodeksu
w sprawie miesięcznej wysokości składpracy w dziedzinie bezpieczeństwa
ki na ubezpieczenie wypadkowe, choi higieny pracy.
robowe i macierzyńskie w II i III kwartat.j. Dz.U. 2014 poz. 112 (Obowiązuje od
le 2014 r.
dnia: 2014-01-22) Rozporządzenie Mini- 
M.P. 2014 poz. 187 (Obowiązuje od
stra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007
dnia: 2014-03-07) Obwieszczenie Minir. w sprawiedopuszczalnych poziomów
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26
hałasu w środowisku. Obwieszczenie
lutego 2014 r. w sprawie wysokości
Ministra Środowiska z dnia 15 paździerkwot jednorazowych odszkodowań
nika 2013 r. w sprawie ogłoszenia jedz tytułu wypadku przy pracy lub choronolitego tekstu rozporządzenia Ministra
by zawodowej.
Środowiska w sprawie dopuszczalnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
poziomów hałasu w środowisku
i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w
t.j. Dz.U. 2014 poz. 81 (Obowiązuje od
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
dnia: 2014-01-16) Rozporządzenie Minirozporządzenia Ministra Transportu, Bustra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościodownictwa i Gospodarki Morskiej
wej z dnia 7 października 1997 r.
w sprawie egzaminów dla kierowców
w sprawie warunków technicznych,
przewożących towary niebezpieczne.
jakim powinny odpowiadać budowle
rolnicze i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Dz.U. 2014 poz. 6 (Obowiązuje od
dnia: 2014-01-04) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
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