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Wprowadzenie 

W dzisiejszych procesach pracy realizacja zadań bez określonych 

czynników chemicznych była by bardzo utrudnioniona lub wręcz niemożliwa. 

Czynniki chemiczne są tak rozpowszechnione w środowisku pracy, że stały się 

one czymś normalnym dla każdego ich użytkownika. Bardzo ogólnie, chemię 

możemy podzielić na tę gospodarczą, która jest używana na co dzień w naszych 

domach oraz na chemię typu przemysłowego, która używana jest  

w określonych procesach technologicznych lub określonych rodzajach prac. 

Na świecie produkuje się obecnie ponad 100 tys. substancji 

chemicznych i ich mieszanin, z czego ok. 30 tys. jest w powszechnym użyciu w 

państwach UE. Szacuje się, że ok. 3 tys. spośród nich to substancje 

sklasyfikowane jako rakotwórcze i/lub mutagenne. Mogą one występować  

w środowisku pracy w postaci gazów, par i aerozoli (pyłów) o różnych 

wymiarach cząstek1. 

Ogromne zastosowanie produktów chemicznych w środowisku pracy 

rodzi również określone obowiązki względem pracodawcy.  

Niniejsza publikacja ma za zadanie zebranie w jednym miejscu 

wymagań, które niesie za sobą stosowanie czynników chemicznych na 

stanowiskach pracy a także wyjaśnienie największych problemów z właściwym 

wdrożeniem tych wymagań w życie. 

 

 

 
1 Pośniak M., Bugajska J., Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, rozdział 9 
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Definiowanie i identyfikowanie czynników chemicznych 

Dla celów właściwej identyfikacji występowania czynników 

chemicznych w środowisku pracy, należy posłużyć się definicjami, które 

występują w polskim prawie. 

Czynnik chemiczny to każdy pierwiastek lub związek chemiczny,  

w postaci własnej lub w mieszaninie, w stanie, w jakim występuje w przyrodzie, 

lub w stanie, w jakim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku 

pracy, w tym podczas usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, 

niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie 

jest wprowadzany do obrotu. 

Powyższa definicja w praktyce obejmuje bardzo szeroki katalog 

czynników chemicznych, ze względu na fakt, iż swym zakresem obejmuje każdy 

pierwiastek lub związek chemiczny, niezależnie od jego stanu skupienia, 

występujący w środowisku pracy podczas każdego procesu pracy, który może 

zaistnieć w tymże środowisku. Wskazuje to na fakt, że w ujęciu bezpieczeństwa 

i higieny pracy, należy wytypować wszelkie czynniki chemiczne mające 

zastosowanie w środowisku pracy, a następnie ustalić stopień ich 

potencjalnego, negatywnego oddziaływania na pracownika. Na potwierdzenie 

tego faktu można przytoczyć przepis prawny, stanowiący, iż pracodawca jest 

obowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik 

chemiczny stwarzający zagrożenie oraz do dokonania  

i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez taki czynnik 

chemiczny. Działanie to realizuje się poprzez właściwe zidentyfikowanie 
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czynników chemicznych stwarzających zagrożenie spośród wszystkich 

czynników chemicznych środowiska pracy. 

Wobec powyższego, czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie to:  

• czynnik chemiczny, który spełnia kryteria klasyfikacji zawarte  

w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia 

człowieka określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 

353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.5)), bez względu na to, czy został 

zaklasyfikowany,  

• czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów klasyfikacji, o których 

mowa powyżej, który z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne 

lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany lub 

obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub 

zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy 

czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks 

pracy. 

W świetle powyższych wymagań należy więc wyróżnić dwa istotne 

punkty z perspektywy stanowiska pracy związanego z pracami z czynnikiem 

chemicznym. Pierwszym jest ogólne zidentyfikowanie procesów pracy 

odnoszących się do pracy z czynnikiem chemicznym. Następnie należy wśród 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


8 

 

zidentyfikowanych czynników chemicznych wskazać te, które stwarzają 

zagrożenie dla zdrowia pracowników. Istotnym punktem identyfikowania 

zagrożenia związanego z czynnikiem chemicznym jest nie tylko ich klasyfikacja 

zgodna z rozporządzeniem 1272/2008, która realizowana jest poprzez 

stosowne oznakowanie piktogramami danego czynnika a także przez zwroty 

opisujące zagrożenie (zwroty H), ale także kwestia identyfikacji zagrożenia 

czynnikiem chemicznym nie spełniającym kryteriów klasyfikacji. Przykładowo, 

dotyczyć to będzie czynników chemicznych w postaci stałej, czynników 

chemicznych powodujących zapylenie, czynników chemicznych ogrzewanych 

w danym procesie i powodujących ryzyko oparzenia a także czynników, dla 

których zostały ustalone najwyższe dopuszczalne stężenia. Dopiero takie 

identyfikowanie czynników chemicznych, w świetle obowiązujących przepisów 

rozporządzenia, pozwala na pełne ocenienie ryzyka zawodowego związanego 

z czynnikami chemicznymi oraz czynnikami chemicznymi stwarzającymi 

zagrożenie, uwzględniając oczywiście pozostałe wymagania nakładane na 

pracodawcę, wynikłe z pozostałych przepisów prawa. 
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Obowiązki pracodawcy w związku ze stosowaniem czynników 

chemicznych w środowisku pracy 

Wymagania ogólne 

W polskim ładzie prawnym podstawowymi aktami prawnymi 

regulującymi określone obowiązki w zakresie BHP podczas stosowania 

czynników chemicznych są ustawa Kodeks pracy oraz, w dużo mniejszym 

zakresie, ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, niedopuszczalne jest stosowanie substancji 

chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, 

umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji 

niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie 

lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych 

substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań 

zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. 

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji 

stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest 

dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających 

pracownikom ochronę ich zdrowia i życia. Zasady klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, 

wykaz substancji chemicznych niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart 

charakterystyki oraz sposób ich oznakowania określają odrębne przepisy.  

W tym miejscu może dojść do pewnego zastanowienia. Mianowicie,  

w Kodeksie pracy znajdziemy określenia takie jak substancje niebezpieczne, 

mieszaniny niebezpieczne oraz substancje stwarzające zagrożenie lub 
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mieszaniny stwarzające zagrożenie. Powyższe określenia obowiązujące  

w polskim prawie odwołują się do prawodawstwa europejskiego  

i prawodawstwa polskiego. Zgodnie regulacjami artykułu 3 rozporządzenia nr 

1272/2008, substancja lub mieszanina spełniająca kryteria dotyczące zagrożeń 

wynikających z właściwości fizycznych, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska 

określone w częściach 2–5 załącznika I jest substancją lub mieszaniną 

stwarzającą zagrożenie i powinna zostać zaklasyfikowana według 

odpowiednich klas zagrożenia przewidzianych w tym załączniku. Podstawą 

klasyfikacji danej substancji jako stwarzającej zagrożenie jest więc 

rozporządzenie 1272/2008 i jego załączniki określające rodzaj zagrożenia oraz 

udział procentowy danego czynnika chemicznego w składzie np. mieszaniny, 

który powoduje konieczność jej klasyfikacji jako stwarzającej zagrożenie. 

Innym sposobem klasyfikacji niebezpiecznych substancji lub 

preparatów chemicznych były nieaktualne już zapisy ustawy o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach. Czynniki chemiczne nie sklasyfikowane 

według prawa europejskiego, podlegały polskiej klasyfikacji z użyciem zwrotów 

R. W chwili obecnej, rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 

r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 

mieszanin jest aktem prawnym nieobowiązującym a wszelka klasyfikacja 

substancji odbywa się tylko na podstawie europejskiego rozporządzenia 

1272/2008. Stąd też określenia takie jak substancje niebezpieczne i mieszaniny 

niebezpieczne powinny być rozumiane jako substancje i mieszaniny 

stwarzające zagrożenie. 

Ogólne obowiązki pracodawcy zawierają się więc w kilku poniższych, 

podstawowych wymaganiach: 
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