
  

UZASADNIENIE  

1. Potrzeba i cel wydania aktu: 

Celem projektowanego rozporządzenia jest regulacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu 

i natryskiwaniu cieplnym. Projektowany akt docelowo ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym 

i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156). 

Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów 

do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, 

napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów 

prawnych.  

2. Stan prawny w dziedzinie, która ma być unormowana: 

Niektóre z przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia pokrywają się z przepisami 

stanowiącymi transpozycję przepisów dyrektyw UE, lub przepisów rozporządzeń UE, które 

regulują te same zagadnienia, tyle, że w sposób ogólny, pozostawiając specjalistom branżowym 

opracowanie szczegółów technicznych w zależności od zagrożeń występujących w miejscu 

pracy. Dlatego w projektowanym akcie prawnym skoncentrowano się głównie na sprecyzowaniu 

wymagań pozwalających na lepszą ochronę zdrowia i życia pracowników oraz ograniczeniu 

potencjalnej liczby wypadków przy pracy osób wykonujących prace przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym, a które nie wynikają 

z innych przepisów. 

Przygotowując projekt przedmiotowej regulacji prawnej dokonano analizy przepisów 

zawierających zarówno ogólne jak i szczegółowe uregulowania prawne odnoszące się do 

zapobiegania zagrożeniom wynikających m.in. z podejmowania prac niebezpiecznych przy 

czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. 

Z przeprowadzonej analizy prawnej wynika, że niektóre wymagania, które można odnieść także 

do bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, 

napylaniu i natryskiwaniu cieplnym zawarte są w przepisach: 

1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, z poźn. 

zm.), a w szczególności rozporządzeń: 



  

a) Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 

późn. zm.), 

b) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.), 

c) 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),  

d) Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 931),  

e) Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. poz. 1596, z późn. 

zm.), 

f) Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. poz. 401), 

g) Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1488),  

h) Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210), 

i) Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów 

płynnych (Dz. U. z 1999 r. poz. 846, z późn. zm.), 

j) Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu gazów, 

napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 

z 2004 r. poz. 59); 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 



  

zm.), a w szczególności rozporządzeń: 

a) Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

poz. 1126), 

b) Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065, z poźn. zm.); 

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

869, z późn. zm.), a w szczególności rozporządzeń: 

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. poz. 719, z późn. zm.), 

b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. 

poz. 1030); 

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 

5) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272, z 

późn. zm.) a w szczególności rozporządzeń: 

a) Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468), 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać 

zbiorniki bezciśnieniowe  

i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych 

zapalnych (Dz. U.  

z 2001 r. poz. 1211, z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 

2021 r. poz. 514, z późn. zm.) , a w szczególności rozporządzeń: 

a) Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 

ciśnieniowych  



  

i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 211), 

b) Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i 

systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 

wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817); 

7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2127, z późn. zm.), a w szczególności rozporządzeń: 

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 821), 

b) Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), 

c) Ministra Rozwoju Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu 

o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r. poz. 287); 

8) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 222). 

Rozporządzeń UE, a w szczególności:  

1) (WE) nr 1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/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; 

2) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG; 

3) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE. 

 

3. Różnice między dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgqydsnztga4tk


  

 

Projektowane rozporządzenie reguluje tylko te zagadnienia, które nie wynikają z ww. przepisów i 

zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia  

2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r. poz. 156). 

W projekcie rozporządzenia wprowadzono odwołania do odrębnych aktualnych aktów 

wykonawczych mających zastosowanie w przedmiotowej regulacji, wymieniając je jedynie z 

tytułu. Dookreślono natomiast szczegółowo podstawę prawną na mocy której zostały one 

wydane. Taka konstrukcja odwołania do przepisów odrębnych pozwoli na uniknięcie 

konieczności aktualizacji przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku zmiany 

przepisów powołanych, jeśli zmiany te nie będą wpływać w jakikolwiek sposób na zakres 

podmiotowy i przedmiotowy niniejszej regulacji. 

 

W szczególności w projekcie w: 

1) § 2 zastosowano odwołanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 

uchylenia dyrektywy 89/686/EWG; 

2) § 3 ust. 1 zastosowano odwołanie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

wydanych na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; i 

przepisów szczegółowych wydanych na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile mają one zastosowanie. Pracodawca ocenia które z 

tych przepisów będą miały zastosowanie do prac wykonywanych w środowisku pracy w 

zależności od metod, warunków i stosowanych środków pracy – w znaczeniu obiektów 

materialnych niezbędnych w procesie produkcji, znajdujących się w tych 

pomieszczeniach, o ile mają one zastosowanie. Konsultacje pomiędzy pracodawcą, a 

pracownikami z zakresu działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, o których 

mowa § 3, w wynikają z art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

gdzie opisany jest szczegółowo cel, potrzeba oraz sposób przeprowadzenia niezbędnych 

konsultacji. 

3) § 6 ust. 1 zastosowano odwołanie do przepisów art. 31 rozporządzenia (WE) nr 



  

1907/2006 PE i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)  

i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/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, zwanym rozporządzeniem (WE) 1907/2006; 

4) § 6 ust. 2 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;  

5) § 7 ust. 3 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.), wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

6) § 15 ust. 1 zastosowano odwołanie do przepisów art. 31 rozporządzenia (WE) 1907/2006;  

7) § 15 ust. 2 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

3 listopada 2021 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. 279), wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ; 

8) § 16 ust. 3 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 

Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286, z późn. zm.); wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ; Pod pojęciem środki ochrony zbiorowej należy 

rozumieć środki zdefiniowane w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.); 

9) § 17 ust. 2 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 



  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. 

poz. 719, z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 931), wydanych na podstawie art. 23715 § 2 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a także przepisów  rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 817), wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzorach rynku. 

10) §18 ust. 1 zastosowano odwołania do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. 

poz. 719, z późn. zm.), wydanych na  podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz  przepisów rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225), wydanych na 

podstawie art. podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane; 

11) § 18 ust. 2 zastosowano odwołania do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

817) wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzorach rynku ; 

12)  § 19 ust. 1 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.), wydanych na 

podstawie  art. 23715 § 1– Kodeks pracy oraz do przepisów  rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225), wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ; 

13) § 21 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 

czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

817) wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzorach rynku, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. 719, z późn. 

zm.), wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej oraz do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.), wydanych na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ; 

14) § 23 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. 

poz. 719), wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. –  

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz do przepisów 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 931), 

wydanych na podstawie art. 23715 § 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

15) § 24 użyto pojęcia „pomieszczenia tymczasowe”, które oznacza pomieszczenia zazwyczaj 

prowizoryczne, przystosowane do wykonywania określonej pracy sytuowane w różnych 

miejscach w zależności od potrzeb. Przykładowo mogą to być specjalne namioty, gdzie 

prowadzone jest natryskiwanie cieplne; 

16) § 28 ust. 1 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 



  

817), wydanych na podstawie art. 12 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzorach rynku; 

17) § 28 ust. 4 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. poz. 470), wydanych na podstawie art. 23715 § 2 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;  

18) § 31 ust. 1 zastosowano odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. poz. 470), wydanych na podstawie art. 23715 § 2 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Reasumując projektowany akt prawny ma na celu: 

• dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu 

powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym do aktualnego poziomu 

techniki i zmian organizacyjno-prawnych, 

• dostosowanie przepisów do aktualnego systemu prawnego (uaktualnienie przepisów  

w tym powołań na aktualne przepisy istniejące w krajowym systemie i przepisy unijne. 

Przestrzeganie założonych w projektowanym akcie prawnym wymogów określonych na bazie 

aktualnych przepisów podczas wykonywania prac przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 

natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym pozwoli na podwyższenie poziomu 

bezpieczeństwa.  

4. Oświadczenia i oceny organu wnioskującego w kwestiach zgodności z prawem UE  

i braku potrzeby notyfikacji: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

5. Informacje dotyczące potrzeby przedstawienia projektu innym organom i instytucjom 

UE: 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

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

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348). 



  

6. Dodatkowe informacje: 

Projekt rozporządzenia nie nakłada dodatkowych obowiązków na małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) , projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii. 

Rozporządzenie nie zmienia przepisów technicznych i w związku z tym nie będzie podlegało 

notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 597). 

 

Z uwagi na konieczność uaktualnienia procedur pod kątem wymogów aktualnych przepisów 

proponuje się, aby rozporządzenia weszło w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia.   

 

 

 

 

 
 

 


