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Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie szkodliwych czynników biologocznych na stanowiskach

pracy 

i osób zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz. U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716 z późn. zm.)

Na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Zakres regulacji

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;

2)  wykaz  prac  narażających  pracowników  na  działanie  czynników

biologicznych;

3)  szczegółowe  warunki  ochrony  pracowników  przed  zagrożeniami

spowodowanymi  przez  szkodliwe  czynniki  biologiczne,  w  tym rodzaje

środków  niezbędnych  do  zapewnienia  ochrony  zdrowia  i  życia

pracowników  narażonych  na  działanie  tych  czynników,  zakres

stosowania tych środków oraz warunki  i  sposób monitorowania stanu

zdrowia narażonych pracowników;

4)  sposób  prowadzenia  rejestru  prac  narażających  pracowników  na

działanie szkodliwych czynników biologicznych i rejestru pracowników

zatrudnionych przy tych pracach oraz sposób przechowywania 

i  przekazywania  tych  rejestrów  do  podmiotów  właściwych  do

rozpoznawania lub stwierdzania choroby zawodowej.

Rodzaje szkodliwych czynników biologicznych

§ 2. 1. Szkodliwe czynniki biologiczne mogące być przyczyną zakażenia, alergii

lub zatrucia obejmują:

1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;

2)  jednostki  bezkomórkowe  zdolne  do  replikacji  lub  przenoszenia

materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie;



3) hodowle komórkowe;

4) pasożyty wewnętrzne człowieka.

2.  Klasyfikacja  i wykaz  szkodliwych  czynników  biologicznych  są  określone

w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1. Niniejsze rozporządzenie jest implementacją unijnej dyrektywy 2000/54/WE z dnia

18 września 2000 r., dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z

narażeniem na czynniki i w zakresie jej wdrożenia do polskiego porządku prawnego

wypełniła  lukę  regulacyjną  w  tym  zakresie1 (oraz  dyrektywy  2020/739  z  dnia  3

czerwca  2020  r.  zmieniająca  załącznik  III  dodyrektywy  2000/54/WE  Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  w  odniesieniu  do  włączenia  SARS-CoV-2  do  wykazu

czynników  biologicznych  o  znanej  zakaźności  dla  ludzi).  Dzięki  rozporządzeniu

pracodawca jest w stanie określić:

• czy wykonywany rodzaj działalności jest uznawany za pracę w narażeniu na

szkodliwe czynniki biologiczne;

• które czynniki biologiczne występują w procesach pracy;

• obowiązki profilaktyczne w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi

czynnikami biologicznymi;

• obowiązki, istotne z punktu widzenia postępowań epidemiologicznych 

i w zakresie chorób zawodowych (obowiązek prowadzenia rejestrów).

2. Rozporządzenie  wskazuje  również  na  rodzaje  szkodliwych  czynników

biologicznych, które mogą mieć negatywne oddziaływanie na zdrowie pracowników

w  procesie  pracy  doprecyzowując  tym  samym  to,  czym  są  mikrobiologiczne

zagrożenia w środowisku pracy. Wyróżnia się wobec tego:

1) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie;

2)  jednostki  bezkomórkowe zdolne do replikacji  lub  przenoszenia  materiału

genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie;

3) hodowle komórkowe;

4) pasożyty wewnętrzne człowieka.

1 Dutkiewicz  J.  Dyrektywa  2000/54/WE a  strategia  wykonywania  pomiarów czynników biologicznych  w
zakładach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004, nr 3(41), s. 9–16



Wykaz prac narażających na działanie czynników biologicznych

§  3.  Wykaz  prac  narażających  pracowników  na  działanie  czynników

biologicznych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie  wskazuje  na rodzaje  prac  (działalności),  podczas  realizacji

których dochodzi do narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. We wskazanych

rodzajach  prac  obligatoryjnym  jest  wprowadzenie  stosowania  środków

zapobiegawczych  przed  potencjalnym  zachorowaniem  oraz  właściwe

zidentyfikowanie,  ocenienie,  rejestrowanie  i  opracowanie  procedur

wewnątrzzakładowych  dostosowanych  do  charakteru działalności,  rodzaju

wykonywanej  pracy  i  występujących  czynników  zawierających  szkodliwe

mikroorganizmy. 

Obowiązek stosowania środków zapobiegawczych

§  4.  1.  W  celu  ochrony  pracowników  przed  zagrożeniami  spowodowanymi

przez  szkodliwy  czynnik  biologiczny  pracodawca  jest  obowiązany  do

stosowania, na warunkach określonych 

w rozporządzeniu, wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub

ograniczających  stopień  tego  narażenia,  zwanych  dalej "środkami

zapobiegawczymi". 

2.  Jeżeli  pracownik  jest  zatrudniony  w  warunkach  narażenia  na  działanie

szkodliwego  czynnika  biologicznego  zakwalifikowanego  do  grupy  1

zagrożenia, pracodawca stosuje środki zapobiegawcze określone w przepisach

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.  Jeżeli  w  środowisku  pracy  występują  mikroorganizmy  genetycznie

zmodyfikowane,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  mogą  wykazywać

właściwości  chorobotwórcze,  pracodawca,  w  zakresie  swojej właściwości,

zapewnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. 

o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233). 

4.  Jeżeli  w  środowisku  pracy  występują  mikroorganizmy  o  nieustalonej

przynależności  gatunkowej,  co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  mogą

wykazywać  właściwości  chorobotwórcze,  pracodawca,  w  zakresie  swojej

właściwości,  zapewnia  środki  zapobiegawcze,  przewidziane dla  szkodliwego

czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia.



Rozporządzenie  wprowadziło  obowiązek  stosowania  środków

zapobiegawczych w odniesieniu do narażenia na występujące czynniki biologiczne

na stanowiskach pracy. Z brzmienia powyższego paragrafu, pod kątem stosowania

środków  profilaktycznych,  można  wyodrębnić  dodatkowo  następujące  formy

narażenia  na  szkodliwe  czynniki  biologiczne  a  także środki  zapobiegawcze,

minimalizujące negatywne skutki tegoż narażenia:

1) narażenie na czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia –

należy  stosować  środki  zapobiegawcze  wskazane  niniejszym

rozporządzeniem,

2) narażenie  na  czynniki  zakwalifikowane  do  grupy  1  zagrożenia  –  należy

stosować co najmniej środki zapobiegawcze określone w ogólnych przepisach

z zakresu bhp,

3) narażenie na czynniki biologiczne zmodyfikowane genetycznie, wobec których

istnieje  podejrzenie,  że  mogą  wykazywać  właściwości  chorobotwórcze  –

należy stosować środki bezpieczeństwa określone w ustawie o organizmach

genetycznie zmodyfikowanych,

4) narażenie na czynniki biologiczne o nieustalonej przynależności gatunkowej,

co  do  których  istnieje  podejrzenie,  że  mogą  wykazywać  właściwości

chorobotwórcze  –  należy  stosować  najwyższe  środki  bezpieczeństwa

określone niniejszym rozporządzeniem.

Ocena ryzyka zawodowego

§ 5. 1. Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny

ryzyka  zawodowego,  na  jakie  jest  lub  może  być  narażony  pracownik,

uwzględniając w szczególności:

1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;

2) rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego

czynnika biologicznego;

3) informację na temat:

a)  potencjalnego  działania  alergizującego  lub  toksycznego

szkodliwego czynnika biologicznego,

b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,



c)  stwierdzonej  choroby,  która  ma  bezpośredni  związek  z

wykonywaną pracą;

4)  wskazówki  organów  właściwej  inspekcji  sanitarnej,  Państwowej

Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

2.  W  zakładach  opieki  zdrowotnej2 i  zakładach  leczniczych  dla  zwierząt

pracodawca uwzględnia ponadto:

1)  informację  na  temat  potencjalnego  występowania  szkodliwego

czynnika biologicznego 

u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;

2) zagrożenie ze strony szkodliwego czynnika biologicznego, o którym

wiadomo,  że  jest  obecny  lub  którego  obecność  jest  podejrzewana  u

pacjenta lub u zwierzęcia oraz 

w materiałach i próbkach od nich pobranych;

3) ryzyko wynikające z rodzaju pracy.

1. Podczas prowadzenia działalności  związanej  z  narażeniem na szkodliwe

czynniki  biologiczne,  pracodawca  ma  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  ryzyka

zawodowego  na  stanowiskach  pracy  narażonych  na  te  czynniki.  Jest  to  też

niezbędny etap poprzedzający właściwy wybór środków zapobiegawczych 

w odniesieniu  do  danego czynnika  biologicznego Należy  przy  tym zauważyć,  że

wymagania  odnośnie  oceny  ryzyka  zawodowego  dotyczącej  czynników

biologicznych  są  nieco  bardziej  rozszerzone  względem  wymagań  dotyczących

ogólnej oceny ryzyka zawodowego. Ocena taka powinna uwzględniać:

1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;

2)  rodzaj,  stopień  oraz  czas  trwania  narażenia  na  działanie  szkodliwego

czynnika biologicznego;

3) informację na temat:

a)  potencjalnego  działania  alergizującego  lub  toksycznego  szkodliwego

czynnika biologicznego,

b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,

2 W obecnej nomenklaturze są to podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą – przyp. red.



c)  stwierdzonej  choroby,  która ma bezpośredni  związek z  wykonywaną

pracą;

4)  wskazówki  organów właściwej  inspekcji  sanitarnej,  Państwowej  Inspekcji

Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy.

W  ocenie  ryzyka  zawodowego,  przeprowadzanej  w  podmiotach  leczniczych,

pracodawca musi dodatkowo uwzględnić takie wymagania jak:

1)  informację  na  temat  potencjalnego  występowania  szkodliwego  czynnika

biologicznego 

u pacjenta lub zwierzęcia oraz w materiale i próbkach od nich pobranych;

2)  zagrożenie  ze  strony  szkodliwego  czynnika  biologicznego,  o  którym

wiadomo, że jest obecny lub którego obecność jest podejrzewana u pacjenta

lub u zwierzęcia oraz 

w materiałach i próbkach od nich pobranych;

3) ryzyko wynikające z rodzaju pracy.

2. Niniejszy  paragraf  wskazuje,  że  ocena  ta  jest  niezbędnym  elementem,

wymaganym przed wyborem właściwego środka zapobiegawczego. Oznacza to, że

należy dokładnie przeanalizować procesy pracy związane z narażeniem na czynniki

biologiczne,  aby  wybrać  odpowiednie  środki  minimalizujące  potencjalne  ryzyko

kontaminacji. Obligatoryjnie w procesie oceny ryzyka należy uwzględnić:

Element oceny Kryterium oceny

Klasyfikacja  i  wykaz  szkodliwych  czynników

biologicznych.

Należy  określić  klasyfikację  danego

czynnika biologicznego (bakteria,  wirus,

grzyb, pasożyt) oraz zidentyfikować jego

występowanie  w  wykazie  szkodliwych

czynników biologicznych.

Rodzaj,  stopień,  czas  trwania  narażenia  na

szkodliwe czynniki biologiczne.

• Rodzaj  –  należy  określić  drogę,

poprzez  którą  przeniesienie  czynnika

biologicznego  jest  potencjalnie  możliwe

(droga bezpośrednia i pośrednia3).

• Stopień  –  określenie  poziomu

3 Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T., Podstawy epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, 
Łódź 2002



narażenia  na  dany  czynnik  biologiczny.

Tam,  gdzie  to  technicznie  wykonalne,

powinno  realizować  się  badania

zawartości  poszczególnych  czynników

biologicznych na stanowiskach pracy (w

odniesieniu  do  powietrza

atmosferycznego).  Kluczowymi

dokumentami,  które  dotyczą  zagrożeń

biologicznych  na  stanowisku  pracy  są

polskie  normy  -  PN-EN  14031:  2006.

Powietrze  na  stanowiskach  pracy.

Oznaczanie  zawieszonych  w  powietrzu

endotoksyn;  PN-EN  13098:  2007.

Powietrze  na  stanowiskach  pracy.

Wytyczne  dotyczące  pomiaru

zawieszonych  w  powietrzu

mikroorganizmów  i  endotoksyn;  PN-EN

14583: 2008. Powietrze na stanowiskach

pracy  –  przyrządy  do  objętościowego

pobierania  bioaerozolu  –  wymagania  i

metody  badań4.  W  innym  przypadku,

stopień narażenia powinno określać się

jako  wynik  przeprowadzonej  oceny

ryzyka zawodowego. 

Rodzaj,  stopień,  czas  trwania  narażenia  na

szkodliwe czynniki biologiczne.

• Czas trwania narażenia – określa

się faktyczny czas pracy w narażeniu na

dany czynnik biologiczny.

Informacja  na  temat potencjalnego  działania

alergizującego  lub  toksycznego  szkodliwego

czynnika  biologicznego,  choroby,  która  może

wystąpić  w  następstwie  wykonywanej  pracy,

stwierdzonej  choroby,  która  ma  bezpośredni

związek z wykonywaną pracą.

• Potencjalne działanie alergizujące

lub  toksyczne  –  należy  zidentyfikować,

czy  dany  czynnik  biologiczny  wykazuje

cechy  alergizujące  lub  oddziałujące

toksycznie na organizm pracownika. Do

czynników  potencjalnie  alergizujących

4 Prędecka A., Kosut S., Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w powietrzu wewnętrznym na przykładzie 
zanieczyszczeń  w wybranych pomieszczeniach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Zeszyty Naukowe 
SGSP 2017, nr 62 (tom I)/2/2017


