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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.  
DYREKTYWA 2000/54/WE
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy

Stan Prawny 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. 
DYREKTYWA 89/686/EWG
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r.  
DYREKTYWA 89/656/EWG
w sprawie ogólnych przepisów BHP 

Kodeks Pracy 



89/686/EEC
(o środkach ochrony indywidualnej)

Rozporządzenie MG 
z dn. 21 grudnia 2005 r. 
w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej 
(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 

2007/47/EC
O wyrobach medycznych

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
A WYROBY MEDYCZNE   

Ustawa 
z dn. 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679)

Decyduje 
deklarowane przez 
producenta 
przeznaczenie



Ocena ryzyka dla poszczególnych procesów pracy

Analiza szkodliwych czynników 
biologicznych z uwzględnieniem: 
• rodzaju mikroorganizmów
• przyporządkowania do grupy zagrożenia
• sposobu i stopnia oddziaływania na 

układ oddechowy
• potencjalnych skutków zdrowotnych
• zaleceń organów służby medycyny pracy 

i PIP

Szacowanie ryzyka narażenia 
pracowników na szkodliwe bioaerozole
poprzez:
• ustalenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia następstw oraz ich ciężkości
• możliwości uniknięcia lub ograniczenia 

ryzyka

Zebranie danych dotyczących stanowiska 
pracy, m.in.:
• czynności zawodowych
• stosowanych materiałów 

i narzędzi
• stosowanych lub potencjalnych środków 

zapobiegawczych
• czasu i stopnia narażenia

1 stopień hermetyczności 2 stopień hermetyczności 3 stopień hermetyczności 4 stopień hermetyczności

Brak konieczności 
stosowania działań/środków 

ochronnych

Wprowadzenie środków systemowych

Zastosowanie środków technicznych

Wprowadzenie zmian organizacyjnych

Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony układu oddechowego

Wynik oceny ryzyka 



Sprzęt  oczyszczający

SPRZĘT OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO 

Sprzęt  izolujący

Źródło: http://www.remm.nlm.gov/respiratory_ppe.htm

Źródło: 
http://www.123rf.com/photo_29466
741_risk-of-radiation--chemist-in-
protective-clothing-with-gas-mask-
gives-a-warning-sign-
photography.html

http://www.remm.nlm.gov/respiratory_ppe.htm


2 stopień hermetyczności
Krótki czas narażenia na czynniki 2 grupy zagrożenia
Zastosowane skuteczne inne środki prewencji

półmaski filtrujące FFP1R

2 stopień hermetyczności
Długi czas narażenia
Zastosowane skuteczne inne środki prewencji

półmaski filtrujące FFP2 R

2 stopień hermetyczności
Długi czas narażenia
Inne środki prewencji nie są wystarczająco skuteczne

półmaski filtrujące FFP3 NR lub
półmaski z filtrami FFP2 lub
półmaski z filtrami FFP3

3 stopień hermetyczności
Krótki czas narażenia
Zastosowane skuteczne inne środki prewencji

półmaski filtrujące FFP3 NR

3 stopień hermetyczności
Długi czas narażenia
Inne środki prewencji nie są wystarczająco skuteczne

półmaski/maski z filtrami P3 lub
sprzęt ze wspomaganiem przepływu 
powietrza TMP2 lub
sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza 
THP2

4 stopień hermetyczności
Długi czas narażenia
Inne środki prewencji nie są wystarczająco skuteczne

sprzęt ze wspomaganiem przepływu 
powietrza TMP3 lub
sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza
THP3

Wynik oceny ryzyka: średnie 

Wynik oceny ryzyka: duże  



• Być zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG

• Być odpowiednie do istniejącego zagrożenia

• Nie powodować same z siebie zwiększania zagrożenia

• Odpowiadać warunkom panującym na stanowisku pracy

• Odpowiadać wymaganiom ergonomicznym i uwzględniać
stan zdrowia pracownika

• Być dopasowane do użytkownika po każdym niezbędnym
wyregulowaniu

ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ 
STOSOWANE 
NA STANOWISKACH 
PRACY POWINNY:



SORTOWNIA ODPADÓW MIESZANYCH 

Charakterystyka stanowisk pracy:  

1 faza: mechaniczny rozdział odpadów na trzy frakcje: 

 mineralną do 20 mm (szkło, ceramika, gruz, popiół, elementy organiczne, tworzywa sztuczne), 
 średnią od 20 do 100 mm (odpady organiczne, drobne surowce wtórne),
 grubą powyżej 100 mm (większe od pozostałych odpady o cechach surowcowych)

2 faza: frakcje średnie i grube poddawane były procesowi ręcznej segregacji w dwóch kabinach
sortowniczych - średniego i grubego sortowania

Wnętrze i widok kabiny sortowniczej frakcji grubej
Źródło własne: Pracownia Zagrożeń Biologicznych CIOP-PIB



PRZERÓB BIOMASY
Charakterystyka stanowisk pracy:  

Proces technologiczny przerobu biomasy do celów energetycznych:  

Etap 1: wstępna obróbka biosurowców polegająca na ich rozdrabnianiu przez cięcie, 
mielenie, suszeniu, płukaniu, belowaniu, brykietowaniu oraz peletowaniu

Etap 2: współspalanie biomasy z węglem

Pracownicy narażeni byli na pył organiczny  zawierający  dwie grupy 
szkodliwych czynników: 
 składniki surowca roślinnego (np. kwas plikatynowy, woski, żywicę, cząstki tkanki 
roślinnej),
mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe rozwijające się w surowcach roślinnych 

(np. endotoksyny bakteryjne oraz (1–3)-β-D-glukany pochodzenia grzybowego)

źródło http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/doktoranci/artykuly-doktorantow/art27,rosliny-energetyczne-jako-cenny-surowiec-do-produkcji-biogazu.html



WYNIKI BADAŃ – SORTOWNIA ODPADÓW MIESZANYCH 

.Średnie stężenie mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych
w próbkach włókniny filtracyjnej pobranej z półmasek

.

Po 1 dniu użytkowania
Po 3 dniach 
użytkowania
Po 5 dniach 
użytkowania

Ziarenkowce Gram-dodatnie
Nieprzetrwalnikujące pałeczki Gram-
dodatnie
Laseczki Gram-dodatnie
Pałeczki Gram-ujemne
Mezofile promieniowce
Grzyby pleśniowe
Grzyby drożdżopodobne  

Ocena jakościowa



WYNIKI BADAŃ – PRZERÓB BIOMASY 

.Średnie stężenie mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych
w próbkach włókniny filtracyjnej pobranej z półmasek

.

Po 1 dniu użytkowania
Po 3 dniach 
użytkowania
Po 5 dniach 
użytkowania

Ziarenkowce Gram-dodatnie
Nieprzetrwalnikujące pałeczki Gram-
dodatnie
Laseczki Gram-dodatnie
Pałeczki Gram-ujemne
Mezofile promieniowce
Grzyby pleśniowe
Grzyby drożdżopodobne  

Ocena jakościowa



SPRZĘT FILTRUJĄCY  
DO OCHRONY PRZED BIOAEROZOLEM 
POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

• zapewniać odpowiednią skuteczność wobec mikroorganizmów,
• zapewniać bezpieczeństwo przez cały czas użytkowania (np. aktywność bójczą),
• utrzymywać komfort użytkowania
• zapewniać odpowiednią szczelność przylegania do twarzy użytkownika,            
• nie wywoływać podrażnień skóry

UWAGA:
W przypadku czynników biologicznych należy rozważyć czy nie istnieje 
konieczność stosowania innych środków ochrony, tj. gogle lub osłony twarzy, 
rękawice ochronne….   

Instrukcja producenta !



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszamy do współpracy

Zakład Ochron Osobistych:
ul. Wierzbowa 48
90-133 Łódź
tel.  0-42 648 02 21
fax: 0-42 648 02 22

http://www.ciop.pl 
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

www.sodahead.com
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