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a jedynie kompleksowego podejścia do spraw bhp 
oraz właściwej organizacji pracy. Tymczasem w wielu 
kontrolowanych zakładach występują problemy ze 
współpracą pomiędzy służbą bhp a kierownikami 
poszczególnych laboratoriów uczelnianych czy od-
działów szpitalnych. Zdarzały się nawet przypadki, 
że służba bhp dowiadywała się o prowadzeniu 
działań zamkniętego użycia GMO z przedstawione-
go przez inspektora pracy zakresu kontroli. 

Zdecydowana większość prowadzonych prac 
obejmowała I stopień hermetyczności, gdzie poten-
cjalne zagrożenie jest najmniejsze. Jedną z podsta-
wowych zasad jest ograniczanie do minimum liczby 
osób mających dostęp do GMO, co skutkuje ogólnie 
niewielką liczbą pracowników wykonujących prace
z zamkniętym użyciem GMO. Osoby wykonujące ta-
kie prace posiadały wymagane kwalifikacje, aktualne 
orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywanej pracy oraz w większości 
zostały wyposażone w odpowiednio dobrane środki 
ochrony indywidualnej. Kontrolowane pomieszcze-
nia pracy spełniały wymagania w zakresie wysoko-
ści, powierzchni i kubatury, przystosowania do sto-

sowanych technologii oraz oświetlenia naturalnego, 
elektrycznego, ogrzewania i wentylacji. Pracownikom 
zapewniono pomieszczenia higienicznosanitarne. 
Stanowiska pracy związane z zamkniętym użyciem 
GMO zostały prawidłowo zorganizowane. Kontrole 
nie wykazały poważniejszych nieprawidłowości w za-
kresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 
w tym podlegających dozorowi technicznemu, urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych, ręcznych prac
transportowych, magazynowania i składowania. Pra-
ce związane ze stosowaniem niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych wykonywano pod 
dygestoriami wyposażonymi w wyciągi mechanicz-
ne, a wybrane operacje zamkniętego użycia GMO
w komorach laminarnych. Wszystkie zakłady posia-
dały sprawnie działający system neutralizacji odpa-
dów z użyciem autoklawów, które posiadały aktualne 
decyzje UDT dopuszczenia do eksploatacji. 

Na podstawie tych przesłanek można uznać, że 
dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach prowadzących dzia-
łania zamkniętego użycia GMO wystarczające będą 
kontrole prowadzone doraźnie w razie potrzeby oraz 
na wniosek Ministra Środowiska. 

25. Kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o produktach biobójczych

W 2007 r. skontrolowano 278 zakładów stosują-
cych produkty biobójcze. Były wśród nich zakłady 
gospodarki komunalnej, opieki zdrowotnej, przemy-
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dostarczenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 
ustalenie zasad ich przydziału

inf. na temat środków ostrożności, jakie należy zachować
w czasie wyk. zabiegu, przechowywania i transportu

inf. na temat tożsamości wszystkich substancji czynnych i ich 
stężenia podane w jednostkach metrycznych

przydzielenie pracownikom odpowiednich
środków ochrony indywidualnej

inf. dot. odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego
do wykonywania zabiegów

inf. na temat nr pozwolenia, pozwolenia tymczasowego
lub wpisu do rejestru

posiadanie kart charakterystyk

inf. na temat czasu wentylacji pomieszczeń poddanych 
zabiegowi produktem biobójczym

posiadanie instrukcji postępowania z produktami biobójczymi
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Podkreślić należy, że prowadzone w latach 2004–
–2007 r. działania inspekcji pracy w zakresie prze-
strzegania przepisów ustawy o organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych nie wykazały przy-
padków prowadzenia prac w sposób zagrażający 
niekontrolowanym uwolnieniem się do środowiska 
GMO.
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słu spożywczego, zakłady prowadzące prace w za-
kresie impregnacji drewna. Produkty biobójcze głów-
nie wykorzystywano w procesach uzdatniania wody, 
do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętów. 
Kontrolowane zakłady zatrudniały 30,2 tys. pracowni-
ków, w tym ponad 5,5 tys. bezpośrednio przy stoso-
waniu produktów biobójczych. 

Podczas kontroli dokonano oceny ok. 1,2 tys. 
opakowań jednostkowych produktów biobójczych. 
Należy podkreślić, że prawie wszystkie (99%) kon-
trolowane produkty biobójcze przechowywane były
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach 
jednostkowych, co wykluczało możliwość pomyłko-
wego zastosowania ich do innych celów, a w szcze-
gólności do spożycia. Oznakowanie opakowań 97% 
kontrolowanych produktów nie miało wprowadzają-
cych w błąd określeń typu „nietoksyczny”, „nieszko-
dliwy”oraz zawierało informacje na temat zakresu sto-
sowania. Szczegółowe dane nt. skali stwierdzonych 
nieprawidłowości przedstawia wykres.

Oprócz nieprawidłowości związanych z przestrze-
ganiem ustawy o produktach biobójczych stwierdzo-
no również uchybienia w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich 
stosowaniu. 

45% kontrolowanych pracodawców nie opraco-
wało i nie udostępniło pracownikom do stałego 
korzystania instrukcji postępowania z produktami 
biobójczymi stosowanymi w procesach pracy. 35% 
pracodawców nie posiadało aktualnych kart charak-
terystyki dla 195 produktów biobójczych sklasyfiko-
wanych jako niebezpieczne. Skutkiem tego pracow-
nicy nie posiadali wystarczającej wiedzy na temat 
zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy w wa-
runkach narażenia na szkodliwe działanie produktów 
biobójczych.

Niedokonywanie przez pracodawców analizy za-
grożeń występujących na stanowiskach pracy, jak rów-
nież niekorzystanie z informacji zawartych w kartach 
charakterystyki produktów biobójczych skutkowało 
niewłaściwym doborem środków ochrony indywidu-

alnej (27% kontrolowanych pracodawców). Zdarzały 
się również przypadki całkowitego braku wyposa-
żenia pracowników w ww. środki (np. pracowników 
pracujących z podchlorynem sodu nie wyposażo-
no w ubranie, rękawice i buty kwasoodporne oraz 
w filtropochłaniacz par organicznych).

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy skierowali do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
72 pisma informujące m.in. o niewłaściwym oznako-
waniu opakowań produktów biobójczych. Ponadto do 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych skierowano 
26 pism informujących m.in. o braku zezwolenia na 
obrót produktem biobójczym, nieumieszczeniu przez 
producentów lub importerów wymaganych informacji 
na opakowaniach produktów biobójczych.

W ocenie pracodawców najczęstsze przyczyny 
naruszeń prawa to przede wszystkim brak środków 
finansowych na zapewnienie właściwych warunków 
pracy, w tym na zakup środków ochrony indywidu-
alnej itp. oraz brak dostępu do aktualnych przepisów 
prawa pracy.

Natomiast inspektorzy pracy zwracają uwagę na 
brak dostatecznej wiedzy o zagrożeniach powodo-
wanych przez produkty biobójcze, ich lekceważenie 
zarówno przez pracodawców, jak i przez pracowników,
a także bagatelizowanie informacji umieszczanych 
na opakowaniach oraz w kartach charakterystyk 
stosowanych produktów biobójczych.

Inspektorzy pracy, korzystając z Rejestru Pro-
duktów Biobójczych udostępnionego przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, będą prowa-
dzić dalsze kontrole u pracodawców stosujących pro-
dukty biobójcze, ponieważ systematyczne kontrole
i towarzyszące im działania informacyjno-doradcze 
zmuszają pracodawców do podjęcia konkretnych 
działań skutkujących poprawą warunków pracy.

26. Ocena i dokumentowanie
ryzyka zawodowego w zakładach
o znacznym stopniu zagrożeń
zawodowych

Kontrolami w roku 2007 objęto 730 pracodawców, 
zatrudniających blisko 111,9 tys. pracowników, w tym 
prawie 30,3 tys. kobiet oraz 469 pracowników młodo-
cianych. Największą grupą wśród skontrolowanych 
podmiotów były małe zakłady, zatrudniające od 10 do
49 pracowników (37%). Mikroprzedsiębiorstwa (do
9 pracowników) stanowiły 24% ogółu. 

Do kontroli dobierano zakłady charakteryzujące 
się wysokim wskaźnikiem wypadkowości lub zapadal-
ności na choroby zawodowe. Prowadziły one różną 
działalność. Najwięcej było zakładów produkcyjnych 
– 47% (np. produkujących artykuły spożywcze i napo-
je, metale i wyroby z metali, drewno i wyroby z drew-
na), zakładów zajmujących się naprawami i handlem 
(19%) oraz przedsiębiorstw budowlanych (13%). 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie ozna-
kowania opakowań produktów biobójczych pole-
gało na niezamieszczaniu informacji na temat: cza-
su wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi 
produktem biobójczym (36% opakowań), odpo-
wiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wy-
konywania zabiegów (31% opakowań) oraz numeru 
pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu 
do rejestru (22% opakowań). Odpowiedzialność za 
te uchybienia ponoszą producenci, importerzy 
lub dystrybutorzy, którzy wprowadzając produkt 
biobójczy do obrotu nie wywiązują się z obowiąz-
ków określonych w ustawie o produktach biobój-
czych, w szczególności nie zapewniają właściwego 
oznakowania opakowań. 




