STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE KRAJOWEGO REJESTRU CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2007 r. zapoznała się z problematyką narażenia
pracowników na czynniki biologiczne oraz zasadami funkcjonowania i zadaniami Krajowego Rejestru Czynników
Biologicznych w Środowisku Pracy, który został utworzony w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
Obecność czynników biologicznych w środowisku pracy i wynikające z tego faktu konsekwencje dla zdrowia
pracowników stanowią istotny problem dotyczący zdrowia publicznego. Narażenie na szkodliwości biologiczne
obecne w środowisku pracy dotyczy różnych dziedzin działalności gospodarczej i może powodować, poza
chorobami zakaźnymi, wiele takich niekorzystnych skutków zdrowotnych, jak reakcje alergiczne czy toksyczne.
Do osób najbardziej narażonych na czynniki biologiczne należą pracownicy zatrudnieni w: służbie zdrowia,
służbie weterynaryjnej, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, leśnictwie, przemyśle drzewnym, przemyśle
biotechnologicznym i farmaceutycznym, laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych oraz przy
oczyszczaniu ścieków i usuwaniu odpadów.
W państwach Unii Europejskiej kwestie dotyczące ochrony zdrowia pracowników przed ryzykiem związanym z
narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy reguluje dyrektywa 2000/54/EC wprowadzona do
ustawodawstwa polskiego rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki (DzU 2005, nr 81, poz. 716). Rada Ochrony Pracy wyraża jednak zaniepokojenie
brakiem normatywów higienicznych dla czynników biologicznych, co w znacznym stopniu utrudnia dokonanie
higienicznej oceny warunków pracy.
Rada uznaje ponadto za celowe rozważenie przez resort zdrowia wprowadzenia do treści wymienionego
rozporządzenia poprawek, które będą miały pozytywny wpływ na wiarygodność i kompletność bazy danych o
czynnikach biologicznych prowadzonej przez Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych. Poprawki te powinny
zapewnić objęcie monitoringiem także pracodawców, którzy prowadzili działalność z użyciem czynników
biologicznych przed wejściem w życie wymienionego wcześniej rozporządzenia, gdyż zakłady te zatrudniają
większość populacji narażonej na działanie tych wysoce szkodliwych czynników biologicznych. W rozporządzeniu
tym powinno także zostać uwzględnione zagadnienie stosowania czynników biologicznych w diagnostyce oraz
zobowiązanie pracodawców do zgłaszania informacji na ich temat do Krajowego Rejestru.
Reasumując, Rada Ochrony Pracy uważa za konieczne konsekwentne monitorowanie narażenia na czynniki
biologiczne w środowisku pracy jako znaczącego i istotnego zakresu kształtowania zdrowia publicznego
społeczeństwa.
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