
Załącznik nr 1 

 
Zał. nr 1 w poniższej treści wszedł w życie dnia 29.12.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2234) 

 

KLASYFIKACJA I WYKAZ SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH 
 

I. 
 
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych  
 
Grupa 1 zagrożenia  

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.  
 
Grupa 2 zagrożenia  

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale 
rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w sto-
sunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.  
 
Grupa 3 zagrożenia  

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników,  
a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją  
w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.  
 
Grupa 4 zagrożenia  

Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprze-
strzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją  
w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. 
 

II. 
 
Wykaz szkodliwych czynników biologicznych  

Uwagi wprowadzające  
 
1.  Wykaz szkodliwych czynników biologicznych został przygotowany w oparciu o wpływ tych 
czynników na zdrowych pracowników.  

Nie bierze się pod uwagę szczególnego wpływu na osoby o zwiększonej podatności, np. z takich 
powodów jak istniejące choroby, przyjmowanie leków, upośledzona odporność, ciąża lub karmie-
nie piersią. Dodatkowe ryzyko dla tych pracowników powinno być wzięte pod uwagę jako część 
oceny ryzyka wymaganą przepisami niniejszego rozporządzenia.  
 
2.  Czynniki biologiczne, które nie zostały zaklasyfikowane do grup 2–4 tego wykazu, nie są do-
myślnie klasyfikowane do grupy 1.  

W przypadku rodzajów, w odniesieniu do których przynajmniej jeden gatunek jest chorobotwór-
czy dla ludzi, do wykazu zostały włączone gatunki, o których wiadomo, że są najczęściej odpo-
wiedzialne za choroby, wraz z bardziej ogólnym odniesieniem do innych gatunków z tego samego 
rodzaju, które mogą mieć wpływ na zdrowie. 

Gdy w wykazie sklasyfikowanych czynników biologicznych jest wymieniony cały rodzaj, oznacza 
to, że klasyfikacja obejmuje tylko gatunki i szczepy, o których wiadomo, że są chorobotwórcze. 
Inne gatunki i szczepy, o których wiadomo, że nie są szkodliwe dla zdrowia, są wyłączone.  



3.  Gdy szczep jest atenuowany lub stracił znane geny wirulencji, wówczas nie ma konieczności 
stosowania środków hermetyczności wymaganych przez klasyfikację jego szczepu macierzystego, 
ale decyzję o zmniejszeniu zakresu stosowanych środków hermetyczności można podjąć pod wa-
runkiem przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka zawodowego dla pracowników.  

Odnosi się to do sytuacji, gdy taki szczep ma być na przykład zastosowany jako produkt lub część 
produktu o przeznaczeniu profilaktycznym lub terapeutycznym.  
 
4.  Nomenklatura sklasyfikowanych czynników stosowana do stworzenia niniejszego wykazu 
odzwierciedla najnowsze międzynarodowe ustalenia w zakresie taksonomii i nomenklatury czyn-
ników biologicznych.  
 
5.  Wymagania dotyczące stosowania środków hermetyczności wynikające z klasyfikacji pasoży-
tów stosuje się jedynie do tych etapów cyklu życiowego pasożyta, w których jest on zakaźny dla 
ludzi w miejscu pracy.  
 
Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie:  

A  — możliwe efekty alergiczne  

D  — wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być prze-
chowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku 
narażenia  

T  — produkcja toksyn  

V  — dostępna i zarejestrowana w Unii Europejskiej skuteczna szczepionka  
 
(1)  Klasyfikacja zgodna z globalnym planem działania Światowej Organizacji Zdrowia mającym 

na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem polio związanym z miejscami przecho-
wywania po eradykacji według typu dzikich szczepów wirusa polio i stopniowym zaprzesta-
niu stosowania doustnej szczepionki przeciw polio.  

(2)  Kleszczowe zapalenie mózgu.  
(3)  Tylko dla typu A i B.  
(4)  Zalecane dla pracy przy bezpośrednim kontakcie z tymi czynnikami.  
(5)  Wyróżnia się dwa wirusy: jeden to rodzaj wirusa ospy bawołów, a drugi to wariant wirusa 

krowianki.  
(6)  Wariant wirusa ospy krów.  
(7)  Wariant wirusa krowianki.  
(8)  Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez inne retrowirusy wy-

stępujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich jest zalecany poziom hermetyczności 3.  
(9)  Wirus zapalenia wątroby typu D jest chorobotwórczy u pracowników jedynie w obecności 

jednoczesnego lub wtórnego zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B. 
Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B chroni więc pracowników, którzy 
nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przed wirusowym zapaleniem  
wątroby typu D. 

(10) Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujące namnażania wirusa SARS-CoV-2 powinny 
być prowadzone w obiektach stosujących procedury równoważne przynajmniej poziomowi 
hermetyczności 2. Prace obejmujące namnażanie SARS-CoV-2 powinny być przeprowadzane 
w laboratorium o poziomie hermetyczności 3 z ciśnieniem powietrza utrzymywanym na po-
ziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego. Wykaz „prac niepowodujących namnażania 
wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.  

 



**  Czynniki biologiczne, które nie przenoszą się drogą powietrzną, przez co stwarzają ograniczo-
ne ryzyko zakażenia dla pracowników.  
 

Uwaga: W przypadku szkodliwych czynników biologicznych występujących na tej liście skrót 
„spp.” odnosi się do innych gatunków należących do tego rodzaju, które nie zostały wyraźnie 
włączone do wykazu, ale są znane jako patogenne dla ludzi.  
 

BAKTERIE i podobne organizmy 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

WIRUSY 
 

UWAGA:  

Wirusy zostały umieszczone w wykazie według rzędu (O — order), rodziny (F — family) i rodzaju  
(G — genus). 

 

 



 



 



 



 



 



 
 

CZYNNIKI PASAŻOWALNYCH ENCEFALOPATII GĄBCZASTYCH 
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GRZYBY 
 

 
 
 


