
C Z Y N N I K I   B I O L O G I C Z N E  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. 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.) każdy pracodawca, w którego w środowisku pracy występują szkodliwe czynniki 

biologiczne jest zobowiązany do: 

1. Sporządzenia oceny ryzyka zawodowego zawierającej 

 stwierdzenie w ramach ogólnej oceny ryzyka wynikającej z Kodeksu Pracy 

możliwości zagrożenia czynnikiem biologicznym na stanowisku pracy, 

 informacje o rodzajach czynników biologicznych występujących na danym 

stanowisku pracy, ich właściwościach chorobotwórczych, w tym o ich działaniu 

uczulającym i toksycznym (źródłem jest załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia), 

 informacje dotyczące poszczególnych czynności w trakcie procesu pracy oraz 

zawarte w procedurach dla danego stanowiska pracy, które związane są                         

z zawodowym narażeniem na czynniki biologiczne, 

 identyfikację narażonych pracowników, 

 informacje o ekspozycji pracowników, rodzaj i czas trwania czynności oraz 

związane z nimi drogi przenoszenia czynnika biologicznego, 

 informacje o doświadczeniach dotyczących narażenia na czynniki biologiczne              

w trakcie wykonywania analogicznych czynności, przypadków chorób związanych 

z tymi czynnościami oraz podjętych działań zapobiegawczych. 

2. Unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj 

działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem 

biologicznym, który jest mniej niebezpieczny. 

3. Projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub 

zminimalizowanie uwalniania się czynnika biologicznego. 

4. Ograniczenia liczby pracowników narażonych na działanie czynnika 

biologicznego. 

5. Oznakowania stanowisk pracy i stref niebezpiecznych znakiem ostrzegającym 

przed zagrożeniem biologicznym: 

 

 

 

6. Stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami 

biologicznymi, w tym:  

 pobierania, transportu oraz przetwarzania próbek i materiałów pochodzenia 

ludzkiego lub zwierzęcego, 



 dezynfekcji, 

 bezpiecznego usuwania i postępowania ze skażonymi odpadami 

7. Zapewnienia pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-

sanitarnych, a także środków higieny osobistej oraz, jeżeli to konieczne, środków 

do odkażania skóry lub błon śluzowych. 

8. Zapewnienia pracownikom w pierwszej kolejności odpowiednich środków 

ochrony zbiorowej. W przypadku, gdy nie są one wystarczające wyposażenie 

pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz ich przechowywanie w 

wyraźnie oznaczonym miejscu. 

9. Zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie 

konieczności, niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, 

które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym. 

10. Zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i 

napojów w wydzielonych pomieszczeniach. 

11. Prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych 

czynników biologicznych zakwalifikowanych do grup zagrożenia 3 lub 4 oraz 

rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika 

biologicznego zakwalifikowanego do grup zagrożenia 3 lub 4. 

12. Przekazywania informacji o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego,                        

w przypadku zamierzonych czynności w laboratoriach lub przemyśle, 

właściwemu inspektorowi sanitarnemu. 

13. Przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam 

gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne. 

14. Zapewnienia pracownikom systematycznego szkolenia z zakresu problematyki 

zawodowego narażenia na czynniki biologiczne. 

15. Poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może 

skorzystać po ustaniu narażenia. 

16. Dostarczenia pracownikom aktualnych pisemnych instrukcji postępowania ze 

szkodliwym czynnikiem biologicznym, w tym również instrukcji dotyczących 

postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem się 

szkodliwego czynnika biologicznego oraz niezwłocznego poinformowanie 

wszystkich pracowników narażonych w wyniku awarii lub wypadku o tym 

zdarzeniu. 

17. Podjęcia natychmiastowych działań mających na celu likwidację przyczyn i 

skutków zaistniałej awarii lub wypadku. 

18. Zgłaszania awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego 

czynnika biologicznego do właściwego inspektora sanitarnego oraz jednostki 

służby medycyny pracy. 

19. Sporządzania planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego 

czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grup zagrożenia 3 lub 4. 
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