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Czym są substancje niebezpieczne?  

 

chemikalia, np. w farbach, klejach, środkach 

dezynfekujących, produktach do czyszczenia lub 

pestycydach 

zanieczyszczenia pochodzące z procesów, np. dymy 

spawalnicze, pył krzemionki lub produkty spalania jak 

spaliny silników wysokoprężnych 

materiały pochodzenia naturalnego, jak pył zbożowy, 

azbest czy ropa naftowa i jej składniki 

 Wszelkie substancje (gazy, ciecze lub ciała stałe), które stanowią zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników: 
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Gdzie występują substancje niebezpieczne?  

 

 W niemal wszystkich miejscach pracy występuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia substancji niebezpiecznych 

 

 Zarówno krótko- jak i długoterminowe narażenie na substancje 

chemiczne, a także nagromadzenie ich w organizmie mogą być 

szkodliwe w skutkach 

 

Nieustannie powstają nowe zagrożenia. 
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Fakty i liczby 

Według badania ESENER przeprowadzonego przez EU-

OSHA1 substancje chemiczne lub biologiczne są obecne 

w 38% przedsiębiorstw  

Duże firmy wykorzystują często ponad 1000 różnych 

produktów chemicznych 

Pojedynczy pracownik może mieć kontakt z setkami 

różnych substancji chemicznych 

1) Streszczenie – „Drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)”,   

EU-OSHA, 2015, s. 5. Dokument dostępny pod adresem: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF 

2) Szóste europejskie badanie warunków pracy – sprawozdanie ogólne, Eurofound, 2016, s. 43. Dokument dostępny pod adresem: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf  

 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
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Szacuje się, że w państwach UE w powszechnym użyciu jest 

  

30 000  

substancji chemicznych 

Fakty i liczby 
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Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” 

 Koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia  

    w Pracy (EU-OSHA) 

 Organizowana w ponad 30 państwach 

 Wspierana przez sieć partnerów: 

• Krajowe punkty centralne 

− Polska: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  

• Oficjalnych partnerów kampanii 

• Europejskich partnerów społecznych 

• Partnerów medialnych 

• Europejską Sieć Przedsiębiorczości 

• Instytucje UE 

• Inne agencje UE 
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Główne cele kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” 

 Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z substancjami 

niebezpiecznymi w miejscu pracy 

 Promowanie kultury prewencji w celu eliminowania zagrożeń lub 

skutecznego zarządzania nimi 

 Poprawa rozumienia zagrożeń związanych z substancjami rakotwórczymi 

 Zwrócenie uwagi na grupy pracowników ze szczególnymi potrzebami  

    i podwyższonym stopniem ryzyka 

 Dostarczenie informacji na temat stosownych polityk i prawodawstwa.  
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Jak ograniczać narażenia na substancje niebezpieczne? 

 Kluczowe jest tworzenie kultury zapobiegania i podnoszenia 

świadomości w tym zakresie 

 W UE obowiązuje wystarczające ustawodawstwo dotyczące substancji 

niebezpiecznych — pracodawcy muszą mieć świadomość swoich 

zobowiązań prawnych 

 Dla skutecznego zapobiegania kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka  

i wprowadzanie skutecznych środków zapobiegawczych i ochronnych  
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Polska edycja kampanii 2018 - 2019 

Patronat honorowy: 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

Partner strategiczny: 

Główny Inspektorat Sanitarny  

Partner strategiczny naukowy: 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera  

w Łodzi 
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 Konferencja pt. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą – dobre praktyki” – 

prezentacja rozwiązań nagrodzonych w Konkursie Dobrych Praktyk na poziomie 

krajowym, wręczenie dyplomów Laureatom – 1 października 2019 r., Gdańsk  

 Konferencja pt. „Substancje niebezpieczne pop kontrolą” -  10 października 2019 r., 

Opole. Współorganizacja: OSPSBHP Oddział w Opolu  

 Informacje prasowe na temat substancji niebezpiecznych  (wrzesień, październik, 

listopad)  

 

Wydarzenia kampanii w 2019 r.:   
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Materiały kampanii 

Na stronie https://healthy-
workplaces.eu: 

 

 Praktyczne narzędzie dostępne online 

 Raporty, biuletyny informacyjne  

 Studia przypadków i audiowizualna baza 
danych 

 Film o kampanii  

 Film z serii Napo 

 OSHwikipedia  

(informacje częściowo w jęz. angielskim) 

 

Na stronie http://chemia.ciop.pl: 

 Materiały informacyjne: 

• Plakat 

• Ulotka 

• Przewodnik po kampanii  

• Film z serii Napo 

• Charakterystyki wybranych substancji 

rakotwórczych 

oraz 
• Aktualności, wydarzenia  

• Informacje o krajowym kontekście zagrożeń 

chemicznych  

• Informacje o partnerach  

• Baza CHEMPYŁ - źródło informacji na temat 

niebezpiecznych substancji chemicznych  w 

środowisku pracy (www.ciop.pl/chempyl) 
 

 

https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
http://chemia.ciop.pl/
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 Facebook 

https://www.facebook.com/substancjeniebezpiecznepodkontrola/ 

 upowszechnianie materiałów informacyjnych kampanii 

(drukowanych i online). 

Materiały kampanii 

https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
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Lista partnerów kampanii (35, stan na 13.09.2019 r.)  

 

• 3D-nano/Hoger - www.hogerbox.com 

• Alstom Konstal S.A. - www.alstom.com/pl/poland/ 

• AQUA-Sopot Sp. z o.o. - http://www.aqua-sopot.com.pl/ 

• Centrum Ochrony Pracy "Perfex" S.C. Agnieszka i Tomasz Tandek - https://perfex.com.pl/ 

• Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu - http://dpsszczyrzyc.pl/ 

• Ejendals AB - https://www.ejendals.com 

• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - http://www.frp.lodz.pl 

• ITURRI Poland Sp. z o.o. - http://www.iturri.com/pl/l 

• JZO S.A. - https://www.jzo.com.pl 

• KROSS S.A. - https://kross.pl/pl 

• Mardom Pro Sp. z o.o. Sp. k.- http://www.mardom.com.pl/ 

• MIRP Rafał Peryt - https://mirp.pl 

• Model Opakowania Sp. z o.o. - http://www.modelgroup.com/pl 

• Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk - https://miiz.waw.pl/pl/ 

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk - 

http://gdansk.ospsbhp.pl/ 

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Opole - 

http://www.ospsbhp.opole.pl/ 

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Słupsk - 

http://slupsk.ospsbhp.pl/ 

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Odział Toruń - http://torun.ospsbhp.pl/ 

 

• Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych - https://szkoleniagrabowski.pl/ 

• Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki - http://prores.org/ 

• Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - http://www.pwpw.pl/ 

• PPUH KARAT Agnieszka Greliak - http://galwanizernia-karat.pl/ 

• Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - http://www.pzlmielec.pl 

• Radiometer Solutions Sp. z o.o. - http://www.radiometer.pl/ 

• Radiometer Sp. z o.o. Oddział w Stargardzie - http://www.radiometer.pl/ 

• RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka - http://www.riskcon.pl 

• Selena FM S.A. - http://www.selena.com/pl/ 

• Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi - http://bhp.sos.pl/ 

• THETA Doradztwo Techniczne - https://www.theta-doradztwo.pl/ 

• Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://www.biol.uni.lodz.pl/pl 

• Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii - http://www.chemia.uni.lodz.pl/ 

• Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Pracy - 

https://www.wpia.uni.lodz.pl/ 

• Uniwersytet Łódzki, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - http://www.uni.lodz.pl/ 

• Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o. - 

https://www.facebook.com/VademecumOchronyPracy/ 

• Zakład Usługowy BUTOWSKI - http://www.bhpbutowski.pl/ 

http://www.hogerbox.com/
http://www.alstom.com/pl/poland/
http://www.aqua-sopot.com.pl/
http://www.aqua-sopot.com.pl/
http://www.aqua-sopot.com.pl/
https://perfex.com.pl/
http://dpsszczyrzyc.pl/
https://www.ejendals.com/
http://www.frp.lodz.pl/
http://www.iturri.com/pl/
https://www.jzo.com.pl/
https://kross.pl/pl
http://www.mardom.com.pl/
https://mirp.pl/
http://www.modelgroup.com/pl
https://miiz.waw.pl/pl/
http://gdansk.ospsbhp.pl/
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CIOP-PIB 

Wioleta Klimaszewska  

Krajowy Punkt Centralny 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

tel.: 22 623 36 77 

       22 623 37 22 

e-mail: focalpoint@ciop.pl  

mailto:focalpoint.pl@ciop.pl

