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SPRAWOZDANIE 

z prac Zespołu Ekspertów ds. Czynników Biologicznych w 2021 roku 

 

Mimo trwającej pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń, w 2021 roku 

Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (ZECB) kontynuował gromadzenie danych 

pomiarowych dotyczących stopnia kontaminacji drobnoustrojami powierzchni roboczych (w 

zakładach intensywnego chowu drobiu i przetwórstwa mięsnego, gromadzenia i 

zagospodarowania odpadów, dystrybucji środków płatniczych, bibliotekach i archiwach) na 

potrzeby wypracowania wartości dopuszczalnego ich zanieczyszczenia.  

Zmiany legislacyjne spowodowane wejściem w życie dyrektyw 2019/1833 i 2020/739 

aktualizujących zapisy dyrektywy 2000/54/WE (Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 

18 września 2000 roku dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 

narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy) wymusiły nowelizację polskiego prawa 

w tym zakresie poprzez wprowadzenie w życie z dniem 14 grudnia 2020 roku rozporządzenia 

Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki. Wobec wprowadzonych zmian, ZECB uznał ich upowszechnienie 

za istotne, przygotowując w tym zakresie stosowną publikację pt. „Prawne wymogi kontroli 

szkodliwych czynników biologicznych w świetle najnowszych zmian legislacyjnych”, która 

znajduje się obecnie na etapie recenzji.  

W 2021 roku członkowie ZECB kontynuowali też działalność diagnostyczną związaną 

z badaniem masek medycznych na zgodność z wymogami normy EN14683:2019+AC w 

zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów 

oddychania. W obliczu wciąż trwającej pandemii COVID-19, działania te pozwoliły na ocenę 

jakości kilkuset tego typu wyrobów wyprodukowanych przez firmy z Polski i innych krajów 

europejskich.  
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PLAN PRACY  

Zespołu Ekspertów ds. Czynników Biologicznych na 2022 rok 

 

Ograniczenia możliwości badawczych związane z pandemią COVID-19 w mijającym 

roku sprawiły, iż w 2022 roku Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych (ZECB) będzie 

nadal gromadził dane dotyczące stopnia kontaminacji drobnoustrojami powierzchni roboczych 

w zakładach przetwórstwa mięsnego, zagospodarowania odpadów, bibliotekach i archiwach. 

Tradycyjnie kontynuowane też będzie upowszechnianie wypracowanych przez ZECB 

normatywów higienicznych dla szkodliwych czynników biologicznych poprzez ich prezentacje 

na konferencjach naukowych, spotkaniach z przedstawicielami przemysłu oraz publikacje. Ze 

względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19, nadal prowadzone będą badania masek 

medycznych na zgodność z wymogami normy EN14683:2019+AC. 
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