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Czynniki biologiczne w środowisku pracy 

 



2 

Szkodliwe czynniki biologiczne – mogące być 

przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia – 

obejmują: 
 

 

● drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane 

genetycznie; 

● jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub 

przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane 

genetycznie; 

● hodowle komórkowe; 

● pasożyty wewnętrzne człowieka. 
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Klasyfikacja szkodliwych czynników 

biologicznych 
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Grupa 1 

● Czynniki zaliczane do tej grupy praktycznie nie stanowią 

zagrożenia dla pracowników, dlatego nie zostały 

zamieszczone w wykazie szkodliwych czynników 

biologicznych. W przypadku pracy z czynnikami należącymi 

do 1 grupy zagrożenia, przestrzeganie ogólnych zasad higieny 

określonych w obowiązujących przepisach jest 

wystarczającym warunkiem eliminującym narażenie lub 

ograniczającym stopień tego narażenia. 
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Grupa 2 

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być 

niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w 

populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj 

istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub 

leczenia, np.: 

● Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę), 

● Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), 

● Clostridium tetani (laseczka tężca), 

● Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty). 
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Grupa 3 

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są 

niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w 

populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj 

istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub 

leczenia, np.: 

Yersinia pestis (dżuma), 

● Mycobacterium tuberculosis (gruźlica), 

● Blastomyces dermatitidis (drożdżowiec skórny), 

● Wirus żółtej gorączki (wywołuje żółtą febrę). 
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Grupa 3 cd. 

Czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko 

zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj 

przenoszone drogą powietrzną, np.: 

Salmonella typhi (pałeczka duru brzusznego), 

● Shigiella dysenteriae Typ 1 (pałeczka czerwonki), 

● HIV, HBV, HCV, 

● Wirus wścieklizny, 

● Czynniki encefalopatii gąbczastych (BSE, CJD) 
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Grupa 4 

Czynniki które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są 

niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w 

populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zawyczaj nie 

istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub 

leczenia, np.: 

wirus Ebola, 

● wirus Lassa, 

● wirus ospy prawdziwej. 
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Prawo 

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 

roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla 

zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 

Nr 81 poz.716 z późn. zm.). 

● DYREKTYWA 2000/54/WE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 września 2000 r. w 

sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 

narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu 

pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art.16 

ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
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Wykaz prac narażających na działanie 

czynników biologicznych 
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Niebezpieczne i szkodliwe czynniki biologiczne 

występujące w środowisku pracy 

● W tej kategorii wyróżniamy następujące czynniki: 

● 1. mikroorganizmy, 

● 2. makroorganizmy, 

● 3. substancje wytwarzane przez organizmy żywe, 

● 4. biomasa. 
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Obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka 

zawodowego 

 



13 

Pracodawca jest obowiązany do: 

● unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, 

jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez 

jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który 

zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest 

mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika, 

● prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na 

działanie szkodliwego czynnika biologicznego 

zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie 

elektronicznej lub księgi rejestrowej, 

● ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie 

narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, 
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Cd. 

● projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na 

uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego 

czynnika biologicznego w miejscu pracy, 

● zapewniania pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w 

przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, 

środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i 

poziomu narażenia, 

● zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu 

zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub 

uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego, 
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cd. 

● stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem 

biologicznym oraz innych znaków ostrzegawczych, 

● sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z 

udziałem szkodliwego czynnika biologicznego 

zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, 

● przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika 

biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie 

wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni, 

● zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, 

przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, 

z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników, 

● stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze 

szkodliwymi czynnikami biologicznymi, 
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cd. 

● zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia, 

● poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z 

których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia, 

● prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie 

szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 

grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi 

rejestrowej, 

● informowania na wniosek pracownika lub jego 

przedstawiciela o liczbie pracowników narażonych oraz o 

osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz ochronę zdrowia pracowników, 

● oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być 

narażony pracownik. 
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Ocena ryzyka zawodowego 
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Ocena ryzyka zawodowego czynnika 

biologicznego uwzględniać powinna: 

● klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, 

● rodzaju, stopnia oraz czasu trwania narażenia na działanie 

szkodliwego czynnika biologicznego, 

● informacji na temat: 

● - potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego 

szkodliwego czynnika biologicznego, 

● - choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej 

pracy, 

● - stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z 

wykonywaną pracą, 

● wskazówek organów właściwej inspekcji sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny 

pracy. 
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Dodatkowa ochrona pracowników 

● W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem 

spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny 

pracodawca jest ponadto obowiązany do: 

● zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków 

spożywania posiłków i napojów w wydzielonych 

pomieszczeniach; 

● wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej i przechowywania ich w wyraźnie 

oznakowanym miejscu; 

● zapewnienia właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-

sanitarnych, a także środków higieny osobistej oraz, jeżeli to 

konieczne, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych; 
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cd. 

● stworzenia i stosowania procedur: 

● - pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i 

materiałów pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, 

● - dezynfekcji, 

● - umożliwiających bezpieczne usuwanie i postępowanie ze 

skażonymi odpadami; 

● zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, 

a w razie konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony 

indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu 

szkodliwym czynnikiem biologicznym; 

● niezwłocznego informowania wszystkich pracowników 

narażonych w wyniku awarii lub wypadku lub ich 

przedstawiciela o tym zdarzeniu, jeżeli mogło ono spowodo-

wać uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego, a 

także o jego przyczynach oraz podjętych i proponowanych 

środkach mających na celu opanowanie sytuacji; 
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cd. 

● podjęcia natychmiastowych działań mających na celu 

likwidację przyczyn i skutków zaistniałej awarii lub wypadku; 

● dostarczenia pracownikowi aktualnych pisemnych instrukcji 

postępowania ze szkodliwym czynnikiem biologicznym; 

● zgłaszania awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się 

szkodliwego czynnika biologicznego, w zależności od jego 

rodzaju, do właściwych jednostek służby medycyny pracy 

oraz właściwego inspektora sanitarnego. 
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Systematyczne szkolenie pracowników 

obejmuje zagadnienia dotyczące: 

● potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników 

spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika 

biologicznego; 

● środków, które należy podjąć w celu zapobiegania 

zagrożeniom spowodowanym działaniem szkodliwego 

czynnika biologicznego; 

● wymagań higieniczno-sanitarnych; 

● wyposażenia i stosowania środków ochrony zbiorowej i 

indywidualnej; 

● działań, które pracownicy podejmują w razie występowania 

awarii lub wypadków, lub dla ich zapobiegania. 

● Szkolenie jest przeprowadzane w trybie określonym w 

przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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