
Czynniki chemiczne 

 

W środowisku pracy 



Czynniki niebezpieczne - czynniki 

chemiczne 
Substancje chemiczne występują w powietrzu jako gazy, aerozole, pary, 

ciecze lub ciała stałe. Wchłanianie ich następuje głównie drogą 

oddechową, przez skórę i z przewodu pokarmowego. 



Substancje chemiczne 

Substancje chemiczne – pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, 

w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą 

procesu produkcyjnego,z wszelkimi dodatkami wymaganymi do 

zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami 

powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając 

rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i 

skład substancji. 



Mieszanina 

Mieszanina – mieszanina lub roztwór składający się z dwóch lub 

większej liczby substancji. Substancje chemiczne i ich mieszaniny 

powinny być odpowiednio opakowane i oznakowane. 



Podział czynników chemicznych 

● Ze względu na możliwe oddziaływanie na organizm człowieka 

● Ze względu na. drogi przenikania do organizmu człowieka 

 



Ze względu na możliwe oddziaływanie na 

organizm człowieka   

 
● 1. toksyczne, 

● 2. drażniące, 

● 3. uczulające, 

● 4. rakotwórcze, 

● 5. mutagenne. 

● 6. upośledzające funkcje rozrodcze. 



Ze względu na. drogi przenikania do 

organizmu człowieka 
● 1. drogi oddechowe, 

● 2. skórę i błony śluzowe, 

● 3. przewód pokarmowy 



PRAWO 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. 

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin 



 

● Rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) – 

rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty 

na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania 

chemikaliów, opracowanym przez ONZ w 2003 roku. 



Prawo odnośnie czynników 

chemicznych 
● Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), 

● Rozporządzenie 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 2016 r., poz. 1117) 

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w 

sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i 

zbiorników służących do przechowywania lub zawierających 

substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające 

zagrożenie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1368) 



Karta charakterystyki 

● Karta charakterystyki substancji chemicznej to dokument, który 

obowiązkowo musi znajdować się w zakładzie pracy, jest on 

dokumentacją „towarzyszącą” przy dostawie substancji do zakładu lub 

powinna zostać przekazana przez producenta lub dystrybutora. 

● Karta charakterystyki zawiera datę sporządzenia oraz 16 

obowiązkowych pozycji. 



Karta charakterystyki zawiera datę 

sporządzenia i następujące pozycje: 
● 1) identyfikacja substancji (mieszaniny) i identyfikacja 

przedsiębiorstwa; 

 

● 2) identyfikacja zagrożeń; 

 

● 3) skład (informacja o składnikach); 

 

● 4) pierwsza pomoc; 

 

● 5) postępowanie w przypadku pożaru; 

 

● 6) postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska; 
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● 7) postępowanie z substancją (mieszaniną) i jej magazynowanie; 

 

● 8) kontrola narażenia (środki ochrony indywidualnej); 

 

● 9) właściwości fizyczne i chemiczne; 

 

● 10) stabilność i reaktywność; 

 

● 11) informacje toksykologiczne; 

 

● 12) informacje ekologiczne; 
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● 13) postępowanie z odpadami; 

 

● 14) informacje o transporcie; 

 

● 15) informacje dotyczące przepisów prawnych; 

 

● 16) inne informacje. 



Obowiązki pracodawcy 

● stosuje substancje chemiczne i ich mieszaniny oznakowane w sposób 

widoczny, umożliwiający ich identyfikację, 

● stosuje tylko te substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, 

substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające 

zagrożenie, które są umieszczone w aktualnym spisie tych substancji i 

mieszanin oraz posiadających karty charakterystyki, a także 

opakowania zabezpieczające przed ich szkodliwym działaniem, 

pożarem lub wybuchem, 

 



cd. 

● przy stosowaniu ww. substancji zapewnia pracownikom środki 

chroniące ich życie lub zdrowie, 

● dokonuje i dokumentuje oceny ryzyka zawodowego stwarzanego 

przez czynniki chemiczne występujące u pracodawcy. 



Ocena ryzyka zawodowego powinna 

uwzględniać: 
● niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego, 

● otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem 

chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w 

szczególności zawarte w karcie charakterystyki, 

● rodzaj, poziom i czas trwania narażenia, 

● wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, 

jeżeli zostały ustalone, 

● wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli 

zostały ustalone, 

● efekty działań zapobiegawczych, 

● wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została 

przeprowadzona, 

● warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z 

uwzględnieniem ilości tych czynników. 



Środki chroniące przed czynnikami 

chemicznymi 

 



1. Eliminowanie lub ograniczanie 

ryzyka zawodowego 
● Ryzyko zawodowe wynikające z pracy z czynnikiem chemicznym 

stwarzającym zagrożenie należy eliminować lub ograniczać do 

minimum zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a w szczególności przez: 

● właściwe zaprojektowanie i organizację pracy w miejscu pracy; 

● dostarczenie odpowiedniego wyposażenia dla prac z czynnikami 

chemicznymi oraz stosowanie procedur utrzymania ruchu, które 

zapewniają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w 

miejscu pracy; 

● zmniejszanie do minimum liczby pracowników narażonych lub którzy 

mogą być narażeni na czynniki chemiczne w miejscu pracy; 

● zmniejszanie do minimum czasu i poziomu narażenia na czynnik 

chemiczny; 
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● odpowiednią higienę miejsca pracy; 

● zmniejszanie do minimum ilości czynnika chemicznego wymaganego 

w procesie pracy; 

● stosowanie właściwych procedur pracy, w tym procedur lub instrukcji 

bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem chemicznym 

stwarzającym zagrożenie i odpadami zawierającymi taki czynnik oraz 

procedur ich przechowywania i transportu w miejscu pracy; 

● właściwe stosowanie urządzeń i sprzętu w pracach z czynnikiem 

chemicznym, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

pracowników. 



● W przypadku gdy rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności 

na to pozwala, preferowanym działaniem, podejmowanym w celu 

wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka, powinno być unikanie 

stosowania czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie, poprzez 

zastąpienie go czynnikiem chemicznym lub procesem, który w warun-

kach jego stosowania nie stwarza zagrożenia lub stwarza mniejsze 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

● W przypadkach, w których charakter prowadzonej przez pracodawcę 

działalności nie pozwala na podjęcie powyższych działań, pracodawca 

jest obowiązany do ograniczenia ryzyka do minimum przez 

zastosowanie środków oraz działań ochronnych i zapobiegawczych, 

odpowiednich do wyników oceny ryzyka zawodowego. 



Działania i środki służące wyeliminowaniu ryzyka zawodowego lub jego 

ograniczeniu do minimum podejmuje się w następującej kolejności 

poprzez: 

● wyeliminowanie uwalniania do środowiska pracy stwarzającego 

zagrożenie czynnika chemicznego poprzez właściwe projektowanie 

procesów pracy i kontrolę techniczną oraz stosowanie odpowiedniego 

wyposażenia i materiałów; 

● ograniczenie uwalniania do środowiska pracy stwarzającego 

zagrożenie czynnika chemicznego poprzez właściwe projektowanie i 

właściwą organizację procesów pracy, stosowanie odpowiedniego 

wyposażenia i materiałów oraz systematyczne kontrole stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych 

urządzeń technicznych oraz ustalenie sposobów rejestracji 

nieprawidłowości i metod ich usuwania; 



 

● stosowanie środków ochrony zbiorowej u źródła 

powstawania zagrożenia, takich jak na przykład 

odpowiednia wentylacja, i odpowiednie działania 

organizacyjne; 

● stosowanie środków ochrony indywidualnej, jeżeli 

zagrożeniu nie można przeciwdziałać w inny sposób. 



 

● Pracodawca zapewni ochronę pracowników przed zagrożeniami 

wynikającymi z fizykochemicznych właściwości czynnika 

chemicznego, podejmując, na podstawie wyników oceny ryzyka 

zawodowego, techniczne lub organizacyjne działania i środki zmie-

rzające do bezpiecznego stosowania czynnika chemicznego 

stwarzającego zagrożenie. 



2. Działania organizacyjno-techniczne 

● zapobieżenie obecności w miejscu pracy substancji palnych w 

stężeniu stwarzającym zagrożenie lub substancji chemicznie 

niestabilnych, w ilościach stwarzających zagrożenie wybuchem lub 

pożarem, 
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● usunięcie źródeł zapłonu, które mogą spowodować pożar lub wybuch, 

oraz wyeliminowania warunków, które mogą powodować, że 

substancje chemicznie niestabilne mogą wywołać szkodliwe skutki 

fizyczne, 

● ograniczenie skutków dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 

przypadku pożaru lub wybuchu substancji palnych, substancji 

chemicznie niestabilnych lub ich mieszanin 



          3. Środki ochrony 
 

 

● W razie wystąpienia wypadku lub awarii pracodawca natychmiast 

poinformuje o tym pracowników i podejmie działania w celu 

ograniczenia skutków tych zdarzeń. 

● W obszarze, w którym wystąpił wypadek lub awaria praca będzie 

dozwolona tylko pracownikom niezbędnym i upoważnionym. 
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● Pracownikom wykonującym prace w obszarze, w którym zaistniało 

zdarzenie pracodawca zapewni odpowiednie do zagrożenia środki 

ochrony indywidualnej (np. odzież ochronną, sprzęt ochrony dróg 

oddechowych) oraz inny niezbędny sprzęt i wyposażenie ochronne, 

które powinno być używane aż do momentu usunięcia zagrożenia. 

● W obszarze, o którym mowa powyżej, zabronione jest przebywanie 

osobom bez odpowiednich do zagrożenia środków ochrony 

indywidualnej oraz innego niezbędnego sprzętu. 



4. Profilaktyka 

● W przypadku obecności w miejscu pracy czynnika chemicznego 

stwarzającego zagrożenie wypadku lub awarii pracodawca określa i 

wdraża procedury działania celem zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia pracowników. 

● Procedury te obejmują także ćwiczenia ratownicze powtarzane 

okresowo, zapewnienie odpowiednich środków i urządzeń 

ratowniczych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy 

poszkodowanym. 



WAŻNE 

● Pracodawca zatrudniający pracownika w warunkach narażenia na 

działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 

procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym, zwanymi dalej „substancjami rakotwórczymi”, jest 

obowiązany wykonywać ich pomiary, a w szczególności stosować 

metody wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w 

przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności. 



Pracodawca prowadzi też rejestry: 

● prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w 

kontakcie z substancjami rakotwórczymi, 

 

● pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych i 

przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w 

przypadku likwidacji zakładu pracy – przekazać właściwemu 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.   



               Inne obowiązki pracodawcy 

 

 

● informowanie pracownika o opakowaniu, zbiorniku i instalacji 

zawierających substancje rakotwórcze, a także o wymaganiach 

dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych, 
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● przeprowadzanie okresowych szkoleń pracownika w zakresie: 

● - ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia na działanie 

substancji rakotwórczych i dodatkowego ryzyka wynikającego z 

palenia tytoniu, oraz środków ostrożności, które powinny być 

podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia, 

● - wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu 

ograniczenia narażenia na działanie substancji rakotwórczych, 

● - konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym 

odzieży ochronnej, 

● - działań zapobiegających wypadkom oraz działań koniecznych do 

podjęcia przez pracowników, w tym pracowników pełniących 

obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków, 
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● zapewnienie udziału pracowników lub ich przedstawicieli w 

projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na 

działanie substancji rakotwórczych lub ograniczających poziom tego 

narażenia, 

● umożliwienie pracownikom i ich przedstawicielom kontroli 

stosowania wymagań określonych w przepisach regulujących zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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● informowanie na bieżąco pracowników i ich przedstawicieli o 

narażeniu na działanie substancji rakotwórczych, a w przypadkach 

narażenia powstałego w wyniku awarii i innych zakłóceń procesu 

technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, 

konserwacyjnych i w innych okolicznościach – o przyczynach 

powstałego narażenia oraz o środkach zapobiegawczych, jakie już 

zostały lub będą podjęte w celu poprawy sytuacji, 
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● zlecenie, na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad pracownikami, prowadzenia biologicznego 

monitorowania narażenia na działanie substancji rakotwórczych oraz 

zastosowanie innych metod umożliwiających wczesne wykrycie 

skutków tego narażenia. 



Dziękuję za uwagę 

 


