
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Uchyla si´ rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 17 paêdziernika 2002 r. w sprawie nada-

nia funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej uprawnieƒ
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz. U. Nr 174, poz. 1427, z 2003 r. Nr 177, poz. 1727,
z 2004 r. Nr 150, poz. 1575 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 205). 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 sierpnia 2005 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej uprawnieƒ
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i  Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143,
poz. 1203.

Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy dotyczàce prac, podczas wy-
konywania których z przyczyn wynikajàcych z cech
miejsca pracy, stosowanych Êrodków lub procesów
pracy, mogà wystàpiç szkodliwe czynniki fizyczne

w Êrodowisku pracy w postaci ha∏asu lub drgaƒ me-
chanicznych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) drgania mechaniczne — drgania lub wstrzàsy
przekazywane do organizmu cz∏owieka przez cz´-
Êci cia∏a majàce bezpoÊredni kontakt z drgajàcym
obiektem; jako czynnik szkodliwy dla zdrowia

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
— 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa

dotyczàcych nara˝enia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa
szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 6.07.2002),

— 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa
dotyczàcych nara˝enia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (ha∏asem) (siedemnasta dyrek-
tywa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 042 z 15.02.2003).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — Polskie wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy pracach zwiàzanych z nara˝eniem na ha∏as
lub drgania mechaniczne2)


