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Informacje wst´pne dotyczàce substancji niebezpiecznych
wyst´pujàcych w miejscu pracy

Wst´p
Substancje niebezpieczne wyst´pujà w wielu miejscach pracy. Ostatnie
ekspertyzy pokazujà, ˝e 16% pracowników w Europie ma do czynienia
z produktami niebezpiecznymi, a 22% jest nara˝onych na dzia∏anie 
par (1). Z niebezpiecznymi substancjami mo˝na zetknàç si´ w miejscu
pracy, w gospodarstwie rolnym, u fryzjera, w zak∏adzie naprawy samo-
chodów, czy w zak∏adzie produkujàcym Êrodki chemiczne.

Substancje niebezpieczne mogà byç przyczynà ró˝norodnych zmian
w organizmie. Niektóre powodujà raka, inne mogà mieç wp∏yw
na p∏odnoÊç czy powodowaç uszkodzenia p∏odu. Niektóre substan-
cje mogà byç przyczynà uszkodzeƒ mózgu, mogà dzia∏aç szkodliwie
na uk∏ad nerwowy, wywo∏ywaç astm´ lub uczulenia. Zmiany spowo-
dowane w organizmie przez substancje niebezpieczne mogà wystà-
piç po jednorazowym lub d∏ugotrwa∏ym nara˝eniu na ich dzia∏anie.

Europejski Tydzieƒ Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy 2003 jest po-
Êwi´cony zagadnieniu przeciwdzia∏ania zagro˝eniom, których przy-
czynà sà substancje niebezpieczne. Agencja przygotowa∏a seri´ pu-
blikacji Fakty, zawierajàcà informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa
w pracy oraz dane zwiàzane z ochronà zdrowia, odnoszàce si´
do substancji niebezpiecznych, z uwzgl´dnieniem czynników biolo-
gicznych. W niniejszym numerze Faktów omówiono najwa˝niejsze
zagadnienia dotyczàce tego tematu. 

Przepisy prawne
Europejskie przepisy prawne majà na celu zminimalizowanie zagro-
˝enia ze strony substancji niebezpiecznych w miejscu pracy. Prawo
Unii Europejskiej uznaje eliminacj´ i zast´powanie tych Êrodków
za najwa˝niejsze z zagadnieƒ dotyczàcych ochrony pracowników
przed niebezpiecznymi substancjami. Najwa˝niejsze europejskie ak-
ty prawne w tej dziedzinie odnoszà si´ do: zabezpieczenia pracow-

ników (2) przed zagro˝eniem ze strony zwiàzków chemicznych (3),
rakotwórczoÊci (4) (w tym azbestu i py∏ów powstajàcych podczas ob-
róbki drewna) oraz czynników biologicznych (5). Jednak˝e, równie
wa˝ne sà akty prawne dotyczàce klasyfikacji i oznakowania (6), po-
niewa˝ omawiajà one istotne, dost´pne dla u˝ytkowników informa-
cje (znaki ostrzegawcze, symbole zagro˝enia i karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych). 

Przepisy te sà przenoszone do aktów prawnych krajów cz∏onkow-
skich Unii. Kraje te mogà ustanowiç dodatkowe lub bardziej restryk-
cyjne normy zwiàzane z ochronà pracowników, np. dotyczàce wa-
runków prowadzenia konkretnych procesów lub mogà obni˝yç
wartoÊci normatywów higienicznych, poniewa˝ dyrektywy UE okre-
Êlajà tylko wymagania minimalne. 
Z tego powodu zaleca si´ wyszukanie odpowiednich krajo-
wych aktów prawnych, które dotyczà substancji niebez-
piecznych w miejscu pracy.
Wa˝ne jest, by uÊwiadomiç sobie, ˝e przepisy dotyczàce takich za-
gadnieƒ jak ocena ryzyka, czy odnoszàce si´ do pomiarów technicz-
nych bàdê najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ ró˝nych czynników
na stanowisku pracy, dotyczà tak˝e substancji niebezpiecznych po-
wstajàcych podczas procesów produkcyjnych, na przyk∏ad: py∏ów
powstajàcych podczas obróbki drewna czy dymów powstajàcych
podczas spawania. 

Zapobieganie i kontrola oddzia∏ywania substancji 
niebezpiecznych

By ochroniç pracowników przed dzia∏aniem niebezpiecznych sub-
stancji, pracodawcy sà zobowiàzani do:

■ oceny ryzyka,
■ podj´cia dzia∏aƒ w celu usuni´cia lub zminimalizowania zagro˝enia,
■ kontrolowania skutecznoÊci Êrodków bezpieczeƒstwa i weryfikacji

oceny ryzyka.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest wymaganiem na∏o˝onym przez prawodawstwo
wszystkich krajów cz∏onkowskich Unii. Oznacza ono okreÊlenie przy-
czyn wypadków i zachorowaƒ i pozwala na podj´cie dzia∏aƒ zapobie-
gawczych. W∏aÊciwe oszacowanie ryzyka jest podstawà jego efektyw-
nego ograniczania. Szkolenie pracowników dotyczàce bezpieczeƒstwa
w pracy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem szacowania ryzyka, jest wa˝-
nym elementem ograniczania ryzyka. Wyszkoleni pracownicy mogà nie
tylko stosowaç si´ do zasad, ale tak˝e pracowaç bardziej wydajnie i byç
rzecznikami bezpiecznego i zdrowego Êrodowiska pracy. Zagro˝enie ze
strony substancji jest okreÊlane przez dwa czynniki: w∏aÊciwoÊci sub-
stancji i czas jej oddzia∏ywania na pracowników.

Wa˝ne jest, by w ocenie uwzgl´dniç mo˝liwe do przewidzenia sytu-
acje wypadkowe oraz ustaliç sposoby post´powania w takich 
sytuacjach (w tym udzielanie pierwszej pomocy). 
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(1) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków ˚ycia i Pracy: Trzeci europejski przeglàd  warunków pracy ‘2000.
(2) Opracowana przez Rad´ dyrektywa 89/391/EWG zawiera opis podstawowych zaleceƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i zdrowia w pracy, jeÊli nie sà omówione bardziej szczegó∏owymi roz-

porzàdzeniami. 
(3) Opracowana przez Rad´ dyrektywa 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. dotyczàca ochrony bezpieczeƒstwa i zdrowia pracowników przed zagro˝eniami zwiàzanymi z dzia∏aniem Êrodków che-

micznych wyst´pujàcych w miejscu pracy.
(4) Opracowana przez Rad´ dyrektywa 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. dotyczàca ochrony pracowników przed ryzykiem zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie czynników rakotwórczych w

Êrodowisku pracy wraz z poprawkami. 
(5) Wydane przez Parlament Europejski oraz Rad´ zalecenie 2000/54/WE  z 10 sierpnia 2000 r. dotyczàce ochrony pracowników przed ryzykiem zwiàzanym z nara˝eniem na dzia∏anie czynni-

ków biologicznych w Êrodowisku pracy.
(6) Na przyk∏ad opracowana przez Rad´ dyrektywa 67/548/EWG z 27 czerwca 1967 r. wraz z kolejnymi poprawkami, omawiajàca wymagania na∏o˝one na badanie, klasyfikacj´, pakowanie i

oznaczanie substancji niebezpiecznych. Wydana przez Parlament Europejski oraz Rad´ dyrektywa 1999/45/WE  dotyczàce badania, pakowania i oznaczania preparatów niebezpiecznych
oraz ich modyfikacji zwiàzanych z post´pem technicznym. 
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Zapobieganie ryzyku i Êrodki zaradcze

Prawo UE okreÊla hierarchi´ zasad zapobiegania ryzyku zawodowemu
zwiàzanemu ze stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych. 
■ Najwa˝niejsze w hierarchii jest unikanie ryzyka poprzez zmian´

procesu technologicznego lub stosowanej substancji (preparatu). 
■ JeÊli ryzyka nie mo˝na uniknàç, to substancje niebezpieczne lub

proces powinny zostaç zastàpione innymi, bezpiecznymi lub mniej
niebezpiecznymi (substancjami lub procesami).

■ JeÊli niemo˝liwe jest zapobieganie nara˝eniu pracowników
na dzia∏anie substancji, nale˝y podjàç Êrodki zaradcze, które
zmniejszà zagro˝enie dla ich zdrowia. Nale˝y zachowaç nast´pu-
jàcà kolejnoÊç dzia∏aƒ:
(1) Zaprojektowaç proces technologiczny tak, aby u˝yte wyposa˝e-

nie i materia∏y pozwoli∏y na zmniejszenie iloÊci niebezpiecznych
substancji.

(2) Zastosowaç kilka Êrodków zaradczych w miejscu powstawania
zagro˝enia, np. wentylacj´ i odpowiednià organizacj´ pracy.

(3) JeÊli dzia∏anie niebezpiecznych substancji nie mo˝e zostaç ograniczo-
ne w inny sposób, nale˝y zastosowaç Êrodki ochrony indywidualnej.

Nale˝y zmniejszyç do minimum liczb´ pracowników nara˝onych
na dzia∏anie niebezpiecznych substancji oraz ograniczyç czas nara-
˝enia, st´˝enie oraz iloÊç u˝ywanych substancji niebezpiecznych.
Nale˝y stosowaç tak˝e odpowiednie zasady higieny.

Kontrola i weryfikacja oceny

Gdy w procesie produkcyjnym zostanà wprowadzone zmiany (nowe
urzàdzenia, nowe substancje chemiczne, zmiana technologii) lub
gdy wydarzy si´ wypadek, nale˝y zweryfikowaç ocen´ ryzyka. 
Po zastosowaniu Êrodków zaradczych nale˝y skontrolowaç ich sku-
tecznoÊç, tzn. ponownie oceniç ryzyko. Konieczna jest okresowa
ocena sytuacji, umo˝liwiajàca wykrycie zmniejszenia skutecznoÊci
zabezpieczeƒ (np. zmniejszenie wydajnoÊci uk∏adu wentylacji)
i wprowadzenie zmiany w organizacji pracy.

Najwy˝sze dopuszczalne st´˝enie na stanowisku pracy 

Najwy˝sze dopuszczalne st´˝enie na stanowisku pracy (NDS) substan-
cji niebezpiecznej jest wa˝nà informacjà, umo˝liwiajàcà ocen´ zagro-
˝enia i zapobieganie. Jednak NDS jest okreÊlany tylko dla ograniczonej
liczby substancji stosowanych w zak∏adach pracy. W prawodawstwie
europejskim okreÊlono dopuszczalne wartoÊci jako wià˝àce (7) lub za-
lecane (8). Ka˝dy kraj cz∏onkowski Unii Europejskiej okreÊla w∏asne war-
toÊci NDS – z regu∏y obejmujà one wi´kszà liczb´ substancji ni˝ normy

unijne. OkreÊlane przez poszczególne kraje wartoÊci NDS mogà byç
wartoÊciami wià˝àcymi (co oznacza, ˝e muszà byç przestrzegane) lub
zalecanymi (wskazujàcymi, jaka wartoÊç powinna zostaç osiàgni´ta).
Pracodawca powinien zapewniç, ˝e dopuszczalne st´˝enie nie prze-
kroczy norm przyj´tych w jego kraju.

Substancje niebezpieczne – nadrz´dny problem w Europie
Rosnàca obawa, ˝e istniejàcy system regulacji prawnych dotyczàcych
ochrony Êrodowiska i zdrowia przed wp∏ywem substancji chemicznych
nie zapewnia wystarczajàcego bezpieczeƒstwa, doprowadzi∏a do po-
wstania nowej europejskiej polityki dotyczàcej Êrodków chemicznych –
zosta∏a ona nakreÊlona w raporcie omawiajàcym przysz∏oÊç polityki do-
tyczàcej Êrodków chemicznych (9). Celem tej polityki jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia i Êrodowiska natural-
nego dla obecnych i przysz∏ych pokoleƒ, stworzenie jednolitego syste-
mu rejestracji i oceny substancji/preparatów chemicznych oraz wyda-
wania pozwoleƒ na wprowadzenie ich do obrotu (REACH).
Podstawowym elementem systemu zarzàdzania Êrodkami chemiczny-
mi REACH jest wymaganie przekazywania aktualnych informacji. Celem
REACH jest zapewnienie wi´kszej iloÊci informacji dotyczàcych szkodli-
woÊci substancji oraz potencjalnego zagro˝enia, które nale˝y ograni-
czyç. Chodzi tak˝e o zwi´kszenie zakresu danych s∏u˝àcych do oceny
zagro˝enia, poniewa˝ producenci, importerzy i u˝ytkownicy muszà do-
konaç tej oceny dla planowanych zastosowaƒ substancji oraz zapropo-
nowaç Êrodki zapobiegawcze, które pozwolà zmniejszyç zagro˝enie.
W 2002 r. Komisja Europejska wyda∏a publikacj´ Przystosowanie si´
do zmian w pracy i spo∏eczeƒstwie: nowa strategia dla zdrowia i bez-
pieczeƒstwa w pracy 2002-2006 (10). Publikacja ta informuje, ˝e Euro-
pa potrzebuje analizy nowych zagro˝eƒ, które pojawiajà si´ w zwiàzku
z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. 

Dalsze informacje
Inne publikacje z serii Fakty, nale˝àce do serii omawiajàcej substan-
cje szkodliwe oraz informacje dodatkowe mo˝na znaleêç na stronie
http://osha.eu.int/ew2003/. Strona ta jest nieustannie aktualizowa-
na i rozwijana.

Efektywna kontrola przynosi wyniki

Ogólnie znany jest fakt, ̋ e w∏aÊciwe post´powanie z substancjami nie-
bezpiecznymi chroni pracowników oraz Êrodowisko, a jednoczeÊnie
zapewnia wysokà jakoÊç produktów i jest korzystne dla firmy ze wzgl´-
dów ekonomicznych. Drukarnia w Wielkiej Brytanii zainstalowa∏a oka-
py na starych maszynach drukarskich. Operacja ta wymaga∏a odrobi-
ny namys∏u, ale przede wszystkim pieni´dzy. St´˝enie par
rozpuszczalników zmniejszy∏o si´ o po∏ow´, co pozwoli∏o zaoszcz´-
dziç 5000 litrów rozpuszczalników tygodniowo i 50 000 funtów 
(74 400 euro) rocznie. Wyposa˝enie wszystkich maszyn rotograwiuro-
wych w okapy zwi´kszy oszcz´dnoÊci o dalsze 20%. Du˝y producent
systemów do spawania ∏ukowego zastàpi∏ lakiery bezzaciekowe (high
solid) malowaniem proszkowym. Zainstalowano komor´ malarskà
i komor´ schni´cia. Zdecydowanie zmniejszy∏a si´ liczba pracowników
nara˝onych na dzia∏anie rozpuszczalników organicznych, a wp∏yw py-
∏ów zosta∏ znacznie ograniczony. Pow∏oki proszkowe elementów
znacznie poprawi∏y ich odpornoÊç na korozj´ i polepszy∏a si´ jakoÊç
wykoƒczenia. Uzyskano znaczne ograniczenie emisji rozpuszczalni-
ków do powietrza oraz iloÊci odpadów zwiàzanych z farbami. WartoÊç
inwestycji przekroczy∏a 50 0000 euro. Jednak ca∏kowity koszt malowa-
nia zmniejszy∏ si´ o 25%, ze wzgl´du na wi´kszà wydajnoÊç pow∏ok
proszkowych. Okres zwrotu inwestycji wynosi 6,3 roku.
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(7) Na przyk∏ad dyrektywa 98/24/WE (dyrektywa dotyczàca Êrodków chemicznych) dla o∏owiu, czy dyrektywa 90/39/EWG (dyrektywa dotyczàca substancji rakotwórczych) dla  py∏ów powsta-
jàcych podczas obróbki drewna.

(8) Opracowana przez Komisj´ dyrektywa 2000/39/WE z 8 czerwca 2000 r. wprowadzajàca pierwszà list´ zalecanych wartoÊci najwy˝szego dopuszczalnego st´˝enia na stanowisku pracy dla
opracowanej przez Rad´ dyrektywy 98/24/WE dotyczàcej ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa pracowników przed zagro˝eniami zwiàzanymi z Êrodkami chemicznymi stosowanymi w zak∏a-
dach pracy.

(9) http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/0188_en.pdf.
(10) http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0118en01.pdf.

Cztery kroki oceny ryzyka

1. Przygotowaç spis substancji wykorzystywanych w procesie produkcyj-
nym w miejscu pracy oraz substancji powstajàcych w wyniku tego proce-
su, np. dymów podczas spawania czy py∏ów podczas obróbki drewna.

2. Zebraç informacje dotyczàce tych substancji, np. o tym, jakie mogà
powodowaç zmiany w organizmie. Karta charakterystyk substancji nie-
bezpiecznej dostarczana jest przez producenta substancji chemicznej 
i jest wa˝nym êród∏em informacji.

3. OkreÊliç czas nara˝enia pracowników na dzia∏anie substancji nie-
bezpiecznych, zwracajàc uwag´ na ich rodzaj, st´˝enie i cz´stotliwoÊç
oddzia∏ywania. Nale˝y wziàç pod uwag´ dzia∏anie ∏àczne substancji
niebezpiecznych z innymi substancjami i zwiàzane z tym zagro˝enie. 

4. Oszacowaç ryzyko. Mo˝e to byç pomocne w przygotowaniu planu
ochrony pracowników.


