
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. 

Poz. 1736 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie rodzajów stanowisk w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo 
do płatnego urlopu dodatkowego 

Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1411, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Stanowiskami w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodat-

kowego ze względu na występowanie warunków szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo szczególny 

charakter zadań, są stanowiska, z których opisu wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych z narażeniem 

funkcjonariusza na: 

1) działanie substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych oraz substancji stwarzających zagrożenie lub 

mieszanin stwarzających zagrożenie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach che-

micznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203); 

2) działanie pyłów przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.
2)

), 

zwanych dalej „przepisami w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia”; 

3) działanie promieniowania jonizującego osiągającego dawkę graniczną określoną w przepisach wydanych na podsta-

wie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. − Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. 

poz. 1505); 

4) działanie promieniowania optycznego nielaserowego przekraczającego wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspo-

zycji określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia; 

5) działanie promieniowania optycznego laserowego przekraczającego wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji 

określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdro-

wia; 

6) działanie hałasu i hałasu ultradźwiękowego przekraczającego wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń okreś- 

lone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia; 

7) działanie pola i promieniowania elektromagnetycznego z zakresu częstotliwości 0 Hz−300 GHz przekraczającego 

wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stę-

żeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224 

i 1268. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 

1224, 1240 i 1268. 
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8) działanie drgań mechanicznych przekraczających wartości dopuszczalnej ekspozycji określone w przepisach 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia; 

9) bezpośrednią styczność ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, wymienionymi w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 222
1
 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

10) działanie hałasu infradźwiękowego; 

11) obciążenie ograniczonych grup mięśni, przebywanie w pozycji stojącej lub wymuszonej; 

12) nadmierne obciążenie narządu głosu; 

13) często powtarzające się mikrourazy lub ucisk na pnie nerwów; 

14) ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie lub stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-

-stawowego; 

15) wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub 

w warunkach niewystarczającego oświetlenia; 

16) stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 25°C; 

17) stałe przebywanie w pomieszczeniu zamkniętym, w którym utrzymuje się temperatura poniżej 10°C; 

18) stałe przebywanie w pomieszczeniu o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%; 

19) stałe przebywanie w pomieszczeniu, w którym konieczne jest stosowanie światła elektrycznego; 

20) działanie zmiennych warunków atmosferycznych przy prowadzeniu tajnej obserwacji zewnętrznej; 

21) stałe napięcie oraz koncentrację przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów cyfrowych i magnetycznych w styczności ze 

zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów stanowisk 

w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, na których przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego (Dz. U. Nr 218, 

poz. 1694). 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




