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Czynniki zagro¿enia 
w pracowniach konserwacji zabytków

Praca konserwatora zabytków wi¹¿e siê 
z ekspozycj¹ na liczne szkodliwe czynniki 
niezale¿nie od specjalizacji. W artykule 
oszacowana zosta³a liczba osób pracu-
j¹cych w bran¿y konserwatorskiej oraz 
przedstawione zagro¿enia z jakimi stykaj¹ 
siê w pracy. Wymienione zosta³y równie¿ 
dobre praktyki prowadzenia prac i urz¹-
dzenia pracowni konserwatorskiej oraz 
sposoby określania nara¿enia na szkodliwe 
substancje. 

Risk factors in antiquity conservation
A conservator's work brings exposure to a 
high number of harmful agents, irrespective 
of specialization. This article estimates the 
number of workers in the field of conser-
vation and discusses the occupational risks 
they are exposed to. Also, good practices at 
work and the arrangement of a conserva-
tor’s workspace are listed together with 
ways of determining exposure to harmful 
substances.
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o Konserwacja i restauracja dzie³ sztuki 

jest stosunkowo ma³ym, lecz eksponowanym 
na wiele czynników ryzyka sektorem. W Polsce 
dzia³a ok. 400 prywatnych firm konserwator-
skich, do których doliczyæ trzeba pracownie 
konserwatorskie przy jednostkach muzealnych 
(np. w Muzeum Narodowym w Warszawie) 
i instytucjach naukowych (np. Centralne 
Laboratorium Archeometryczne przy In-
stytucie Archeologii i Etnologii Pañstwowej 
Akademii Nauk). Taka liczba miejsc pracy 
oznacza, ¿e w tym zawodzie szacunkowo 
zatrudnionych jest ok. 1500-2000 osób. Mimo, 
¿e nie jest to du¿o w skali kraju, konserwato-
rzy stanowi¹ grupê zawodow¹ szczególnie 
nara¿on¹ na dzia³anie czynników zagro¿eñ 
zró¿nicowanych w zale¿ności od specjalizacji 
zawodowej oraz wykonywanej pracy.

Konserwacja jako sektor heterogeniczny
W Polsce dzia³aj¹ trzy najwa¿niejsze uczel-

nie, kszta³c¹ce na kierunkach konserwacji 
i restauracji dzie³ sztuki: Akademia Sztuk Piêk-
nych w Warszawie, Akademia Sztuk Piêknych 
im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytet 
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Poza tym szereg 
szkó³ wy¿szych, zarówno pañstwowych jak 
i prywatnych, oferuje kursy b¹dź mo¿liwośæ 
wyspecjalizowania siê w konserwacji. Przy-
k³adowo Wydzia³ Technologii Drewna SGGW 
w Warszawie oferuje specjalizacjê „konserwa-
cja drewna zabytkowego”. Czasami w ofercie 
dydaktycznej funkcjonuj¹ zajêcia ³¹cz¹ce 
teoriê i praktykê na podstawowym poziomie, 
jak w przypadku do niedawna prowadzonych 
w Instytucie Archeologii UW zajêæ zatytu³o-
wanych „Wstêp do konserwacji zabytków”. 
Na uczelniach prywatnych ³¹czy siê zazwyczaj 
podstawowe kursy konserwacji w ramach 
kierunku „Ochrona dzie³ kultury”. Corocznie 
kszta³cenie w tej dziedzinie podejmuje w skali 
kraju ok. 100 osób.

Aby zrozumieæ specyfikê zagro¿eñ oraz 
zró¿nicowania czynników szkodliwych, 
na które nara¿eni s¹ konserwatorzy, nale¿y 
mieæ na uwadze fakt, ¿e w trakcie toku stu-

diów wybieraj¹ oni specjalizacje w zale¿ności 
od badanej materii. Wśród oferowanych przez 
g³ówne jednostki akademickie znajduj¹ siê: 
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby 
polichromowanej, konserwacja i restauracja 
rzeźby kamiennej i elementów architektonicz-
nych, konserwacja i restauracja papieru i skóry 
czy konserwacja drewna zabytkowego.

Nale¿y do nich dodaæ równie¿ mo¿liwośæ 
zdobycia wiedzy w wyniku sta¿ów i kursów 
w jednostkach muzealnych oraz pracowniach 
w dziedzinach konserwacji i restauracji gra-
fiki, mebli, sztuki poz³otniczej, tkanin, metali 
czy wyrobów ceramicznych. Mo¿na śmia³o 
powiedzieæ, ¿e jest to dziedzina tak szeroka, jak 
gama materia³ów, wykorzystywanych w wy-
tworach artystycznych na przestrzeni dziejów, 
wraz ze stale zwiêkszaj¹c¹ poziom trudności 
konserwacji sztuk¹ wspó³czesn¹ i awangar-
dow¹ (proszê wyobraziæ sobie konserwacjê 
obrazów malowanych czekolad¹, czy instalacji, 
na któr¹ sk³adaj¹ siê wypchane zwierzêta).

Wdra¿anie zasad bhp na etapie studiów
Specyfika studiów konserwatorskich du¿y 

nacisk k³adzie na poznanie zagro¿eñ, metod 
obchodzenia siê z narzêdziami oraz substan-
cjami chemicznymi. Na przysz³ych konserwa-
torach spoczywa bowiem podwójne brzemiê 
– musz¹ mieæ na uwadze w³asne bezpieczeñ-
stwo podczas wykonywania prac, jak równie¿ 
bezpieczeñstwo konserwowanych obiektów. 
Celem studiów jest nie tylko wykszta³cenie ludzi 
zdolnych do zaplanowania i przeprowadzenia 
prac naprawczych, ale równie¿ wdro¿enie 
ich – poprzez teoriê i praktykê – w techniki 
bezpiecznej pracy w warunkach hipotetyczne-
go zagro¿enia. Kandydaci powinni wykazywaæ 
siê du¿ym poczuciem odpowiedzialności, 
umiejêtności¹ skupienia uwagi przez d³ugi czas, 
cierpliwości¹, precyzj¹ i dok³adności¹.

W trakcie 5 lub 6 lat studiów (w zale¿ności 
od kierunku) elementy wiedzy z zakresu bhp 
pojawiaj¹ siê przy ka¿dorazowym wpro-
wadzaniu nowej technologii, narzêdzi oraz 
preparatów. „Świe¿o upieczony” konserwator 
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podejmuj¹cy pracê w pracowni powinien znaæ 
metody bezpiecznego obchodzenia siê z nimi. 
Powinien te¿ mieæ wypracowane odpowiednie 
techniki pracy minimalizuj¹ce ryzyko wyst¹-
pienia urazów (np. podczas nieumiejêtnego 
u¿ywania pobijaka w trakcie kucia w kamieniu, 
spowodowanego niew³aściw¹ prac¹ nadgarst-
ka) – jest to czas poświêcany, kolokwialnie 
mówi¹c, na „wypracowanie warsztatu”. Spe-
cyfika materia³u, z którym pracuj¹ konserwa-
torzy narzuca pewne rygory: nieprzeszkolony 
pracownik nie mo¿e operowaæ określonym 
narzêdziem czy preparatem – nie tyle ze wzglê-
du na bezpieczeñstwo w³asne, co konserwo-
wanego zabytku. Dopiero po zapoznania siê 
z procedurami bezpiecznego przeprowadzania 
danego procesu mo¿na dopuściæ studenta, 
sta¿ystê czy pracownika do samodzielnego 
wykonywania zadania.

Pracowniczy kurs bhp zdaje siê byæ tylko 
uzupe³nieniem zachowañ, które s¹ wdra¿ane 
na etapie studiów. Jednak¿e powtarzanie oczy-
wistych, zdawa³oby siê, przepisów i procedur 
postêpowania ma na celu upewnienie siê, ¿e fak-
tycznie wszystkie sposoby obchodzenia siê
z konserwowanym obiektem i repertuarem 
środków konserwatorskich zosta³y opisane 
b¹dź przypomniane. Nale¿y te¿ zaznaczyæ, 
¿e wg dokumentu Standardy kszta³cenia dla 
kierunku studiów: konserwacja i restauracja 
dzie³ sztuki opublikowanego na stronie Rady 
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego [1] programy 
nauczania powinny przewidywaæ zajêcia z za-
kresu ochrony w³asności intelektualnej, bezpie-
czeñstwa i higieny pracy oraz ergonomii [2].

Rodzaje zagro¿eñ
Ekspozycja na dane zagro¿enie jest uza-

le¿niona od specyfiki pracy konserwatora.
W niniejszym opracowaniu potraktowano 
jednak rodzaje zagro¿eñ kompleksowo, 
nie dziel¹c ich w zale¿ności od zawodu, ale ze-
stawiaj¹c czynniki w grupy. Nale¿y zaznaczyæ, 
¿e jedne czynniki mog¹ dotyczyæ konkretnej 
specjalizacji, podczas gdy inne s¹ wspólne 
dla wszystkich. Jednak¿e ca³ościowe ujêcie 
zagadnienia pozwoli otrzymaæ spójny obraz 
ekspozycji na zagro¿enia charakterystyczny 
dla pracowników tej bran¿y.

Pierwsz¹ grupê zagro¿eñ tworz¹ szkodliwe 
czynniki biologiczne: przede wszystkim pleśnie 
i grzyby oraz pierwotniaki, alergeny roślinne 
i mykotoksyny. Wystêpuj¹ one na powierzch-
ni zabytków, zazwyczaj tych pozostaj¹cych 
w ekspozycji zewnêtrznej (np. rzeźby par-
kowe), czy przechowywanych w wilgotnych 
miejscach, tworz¹cych warunki do rozwoju 
mikroorganizmów (np. piwniczne archiwa 
dokumentów). Rozporz¹dzenie ministra 
zdrowia [3] klasyfikuje je jako grupê 2., czyli 
„czynniki, które mog¹ wywo³aæ choroby u lu-
dzi, mog¹ byæ niebezpieczne dla pracowników, 

ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej 
jest ma³o prawdopodobne”. Stycznośæ z nimi 
jest mo¿liwa na etapie rozpoznania stanu 
zachowania obiektu podczas konstruowania 
planu konserwacji. W celu pozbycia siê mikro-
flory wystêpuj¹cej na zabytkach konieczne 
jest pobranie próbek – dopiero na podstawie 
analizy mikrobiologicznej podejmowane 
s¹ dalsze kroki. Nale¿y do nich zastosowanie 
preparatów niszcz¹cych mikroorganizmy, 
a nastêpnie ró¿ne procesy czyszczenia me-
chanicznego powierzchni zabytków. Na tym 
etapie mog¹ powstawaæ szkodliwe py³y i ae-
rozole, które wymagaj¹ stosowania środków 
ochrony indywidualnej, opisanych w dalszej 
czêści tekstu. Jednak¿e, kiedy jest to mo¿liwe 
ze wzglêdu na stan i gabaryty obiektu, prace 
konserwatorskie podejmowane s¹ po wy-
dobyciu go do środowiska odizolowanego, 
spe³niaj¹cego wymogi bhp.

Kolejn¹ grup¹ czynników s¹ substancje 
chemiczne stosowane w procesach konserwacji. 
Otwieraj¹ j¹ rozpuszczalnik, takie jak aceton, 
benzyna lakowa i ekstrakcyjna oraz stosunkowo 
rzadko toluen czy ksylen, a zatem substancje 
dra¿ni¹ce, szkodliwe i ³atwo palne wg klasyfi-
kacji Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
[4]. Stosowane s¹ równie¿ roztwory zasad 
i kwasów – zarówno tych s³abszych, jak kwas 
cytrynowy (C6H8O7, fot.1.) czy kwas wersenowy 
(C10H16N2O8), jak i silnie ¿r¹cych, jak kwas solny 
(HCl), kwas siarkowy (H2SO4), kwas azotowy 
(HNO3), a nawet, w niektórych przypadkach 
kwas fluorowodorowy (HF). S¹ to roztwory 
kwasów o w³aściwościach dra¿ni¹cych (C6H8O7, 

C10H16N2O8), ¿r¹cych (HCl, H2SO4, HNO3, HF), utle-
niaj¹cych (HNO3) oraz silnie toksycznych (HF). 
Substancje te wymagaj¹ specjalnych norm bhp 
nie tylko odnośnie do u¿ytkowania, ale równie¿ 
przechowywania. Metody oceny nara¿enia 
reguluj¹ stosowne przepisy [5, 6].

Innym zwi¹zkiem chemicznym, znajduj¹-
cym zastosowanie w konserwacji, jest amoniak 
(NH3), zaklasyfikowany jako ¿r¹cy, toksyczny 
i groźny dla środowiska, w bardzo silnych 
stê¿eniach mog¹cy spowodowaæ pora¿enie 
uk³adów oddechowego i nerwowego, a w na-
stêpstwie: śmieræ. W dosyæ powszechnym u¿y-
ciu s¹ ponadto polimery, stosowane w postaci 
klejów, ¿ywic (epoksydowych, poliestrowych, 
akrylowych, poliuretanowych) i sylikonów syn-
tetycznych. Wymienione substancje wymagaj¹ 
stosowania masek oraz odzie¿y ochronnej 
ze wzglêdu na lotnośæ i niebezpieczeñstwo 
kontaktu fizycznego.

Kolejna grupa zagro¿eñ zwi¹zana jest z po-
wstawaniem aerozoli i py³ów w trakcie proce-
sów mechanicznych zachodz¹cych podczas 
prac konserwatorskich. Nale¿¹ do nich zarów-
no te zwi¹zane z czyszczeniem, demonta¿em 
i montowaniem elementów, jak i ich transpor-
tem. W przypadku czyszczenia par¹ wodn¹ 
tworz¹ siê aerozole mog¹ce zawieraæ szko-

dliwe cz¹steczki. Mog¹ one te¿ powstawaæ 
w wyniku parowania preparatów stosowanych 
na obiekty w ekspozycji zewnêtrznej (np. pod-
czas stosowania kompresów z roztworów 
w ciep³y dzieñ). Py³y powstaj¹ podczas me-
chanicznego czyszczenia powierzchni, pracy 
z gipsem, prac sztukatorskich. Mog¹ one 
prowadziæ do nadmiernego wysychania skóry. 
W przypadku ekspozycji na aerozole i py³y 
powinno siê stosowaæ środki ochrony indywi-
dualnej w postaci masek i odzie¿y ochronnej; 
oraz stosowaæ ochronne kremy nat³uszczaj¹ce.

Do ostatniej grupy zagro¿eñ nale¿¹ czynniki 
umo¿liwiaj¹ce powstanie urazów, które wi¹¿¹ 
siê z miejscem i tempem pracy. W przypadku 
prac na wysokości (np. przy umieszczonych 
wysoko freskach lub malowid³ach) istnieje 
ryzyko upadku, st¹d konieczne jest m.in. stoso-
wanie rusztowañ i zachowanie zasad bezpie-
czeñstwa określonych w prawie budowlanym 
(kaski, asekuracja, odzie¿ ochronna). W przy-
padku pracy z wod¹ (np. rêczne szlifowanie 
„na mokro”) w warunkach zewnêtrznych, przy 
niskiej temperaturze, konieczne jest zadbanie 
o utrzymanie ciep³a cia³a i zminimalizowanie 
negatywnego wp³ywu wilgoci (np. na stawy).

Wa¿ny jest te¿ wspomniany wy¿ej nabyty 
podczas studiów warsztat, dziêki któremu 
nie dochodzi do urazów na skutek braku do-
świadczenia, np. przy przemieszczaniu ciê¿kich 
obiektów i stosowaniu z³ych technik podno-
szenia (co jest szczególnie wa¿ne zw³aszcza 
przy pracy z kamieniem: 1 m3 piaskowca wa¿y 
ok. 1600 kg, granitu – ok. 2000 kg) czy nie-
umiejêtnego pos³ugiwania siê narzêdziami 
(np. podczas u¿ywania szlifierki na mokrej 
powierzchni, w wyniku czego powstaje szlam 
mog¹cy zablokowaæ tarczê i spowodowaæ 

Fot. 1. Usuwanie nawarstwieñ tlenków z powierzchni 
br¹zowej monety w roztworze kwasu cytrynowego.
Fig. 1. Removal of oxide layers from the surface of a bronze 
coin in a solution of citric acid.
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jej pêkniêcie i rozprysk przy prêdkości 11 tys. 
obrotów na min). Nie nale¿y równie¿ zapomi-
naæ o nieergonomicznych sposobach wykony-
wania czynności, m.in. przemêczaniu wzroku 
przy nieodpowiednim oświetleniu czy podczas 
pracy w bardzo ma³ej odleg³ości od obiektu 
(np. przy punktowaniu*  obrazów).

Środki ochrony indywidualnej
W pracach konserwatorskich stosowa-

ny jest pe³en repertuar odzie¿y ochronnej, 
co ma na celu zminimalizowanie ekspozycji 
na szkodliwe czynniki, które w wiêkszości 
przypadków oddzia³uj¹ przez bezpośredni 
kontakt lub wch³oniêcie drogami oddechowy-
mi. W celu ochrony przed py³ami, aerozolami, 
substancjami brudz¹cymi charakteryzuj¹cymi 
siê g³êbok¹ penetracj¹, jak polimery, czy zwy-
czajnie brudz¹cymi stosuje siê kombinezony 
ochronne (najlepiej z kapturem) i fartuchy, 
a tak¿e maski ochronne (o czym dalej).

Rêkawice lateksowe, gumowe i powlekane 
chroni¹ przed kontaktem ze szkodliwymi sub-
stancjami chemicznymi, mikroorganizmami, 
zabezpieczaj¹ przed urazami (np. przy pracy 
ze sztyftami z w³ókna szklanego, przenoszeniu 
ciê¿kich przedmiotów czy pracy narzêdziami 
i urz¹dzeniami mechanicznymi). Jednocześnie, 
konieczne jest stosowanie (optymalnie: co 4 
godziny), kremów zapobiegaj¹cych wysuszaniu 
skóry, które zwiêksza ryzyko wyst¹pienia chorób.

Szeroka gama masek ochronnych umo¿-
liwia ochronê uk³adu oddechowego przed 
py³ami i aerozolami, a maski wyposa¿one 
w filtry wymienne zapewniaj¹ ochronê przed 

*  Technika malarska polegaj¹ca na u¿ywaniu wy³¹cznie 
koñca bardzo cienkiego pêdzelka do umieszczania kropek 
w wybranych miejscach na p³ótnie.

szkodliwymi oparami zwi¹zków chemicznych 
i preparatów.

W ochronie oczu wa¿ne jest dobranie oku-
larów ochronnych pod k¹tem danego czynni-
ka. Przy pracy z py³ami i w warunkach powsta-
wania odprysków od obrabianej powierzchni 
wa¿ne jest, by okulary by³y sztywne oraz 
zabezpiecza³y przed lec¹cymi drzazgami. Pod-
czas pracy w oparach substancji szkodliwych, 
je¿eli nie stosowane s¹ maski zapewniaj¹ce 
ochronê oczu, okulary powinny obejmowaæ 
szczelnie ca³y oczodó³. Odpowiednie okulary 
wykorzystuje siê równie¿ do pracy z laserami, 
jak i przy wykonywaniu zdjêæ w ultrafiolecie – 
posiadaj¹ odpowiednie filtry. Dobrze dobrane 
okulary nie powinny równie¿ parowaæ oraz 
³atwo ulegaæ powstawaniu mikrorys.

Ochronniki s³uchu w konserwatorstwie 
maj¹ dwojakie zastosowanie. Po pierwsze, 
chroni¹ przed nadmiernym ha³asem spowo-
dowanym prac¹ urz¹dzeñ mechanicznych 
czy chocia¿by rêcznym kuciem w kamieniu. 
Po drugie, chroni¹ otwór ucha przed py³ami, 
odpryskami i szkodliwymi mikrocz¹steczkami.

Kaski znajduj¹ zastosowanie tam, gdzie 
wymagana jest praca na wysokości, na g³êbo-
kości, w miejscu pracy ciê¿kiego sprzêtu oraz 
w sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko doznania 
urazu g³owy (np. w ciasnych pomieszczeniach 
z wystaj¹cymi belkami, rurami; przy zabez-
pieczaniu zabytków w budynkach gro¿¹cych 
zawaleniem).

Istotny element ubioru ochronnego sta-
nowi¹ równie¿ buty. Szczególnie wa¿ne jest, 
by posiada³y wzmocnione noski, chroni¹ce 
stopê przed zmia¿d¿eniem w przypadku 
pracy z ciê¿kim materia³em. Ponadto obuwie 
powinno zapewniaæ statycznośæ i zapobiegaæ 
poślizgniêciu.

Wyposa¿enie pracowni 
i dobre praktyki bhp

Od zgodnego ze standardami bhp urz¹dze-
nia pracowni konserwatorskiej zale¿y w znacz-
nej mierze bezpieczeñstwo pracowników. 
Wprowadzane rozwi¹zania zale¿¹ zazwyczaj 
od stosowanego sprzêtu oraz charakterystyki 
opracowywanego materia³u. Najdogodniejsz¹ 
lokalizacj¹ pracowni jest parter, co eliminuje 
koniecznośæ transportowania wiêkszych 
obiektów w pionie – jest to bezpieczniejsze dla 
personelu, a tak¿e dla samego zabytku.

W przypadku stosowania preparatów 
i chemicznych zwi¹zków lotnych konieczne 
jest wyposa¿enie pracowni w wyci¹gi z od-
powiednimi filtrami w celu odprowadzenia 
szkodliwych oparów mog¹cych powodowaæ 
stany podra¿nienia uk³adu oddechowego, ob-
jawiaj¹ce siê kaszlem, świszcz¹cym oddechem, 
duszności¹ b¹dź zadyszk¹, kichaniem, ciekn¹-
cym nosem, zaczerwienieniem lub ³zawieniem 
oczu. W odniesieniu do ró¿nych chemikaliów, 

u¿ywanych w pracach konserwacyjnych, bar-
dzo du¿e znaczenie ma równie¿ skrupulatne 
oznaczanie pojemników z substancjami poten-
cjalnie niebezpiecznymi i czêste sprawdzanie 
poprawności oznakowania (fot. 2.)

Okolice zlewów oraz przestrzeñ, gdzie pro-
wadzone s¹ prace konserwatorskie, powinny 
byæ pokryte p³ytkami ze spadkiem. Odp³ywy 
musz¹ byæ wyposa¿one w odstojnik, co umo¿-
liwia szybkie zmycie powsta³ych osadów py³u 
oraz nie powoduje zapychania siê przewodów 
kanalizacyjnych.

Rozmieszczenie zestawów pierwszej po-
mocy w pobli¿u stanowisk pracy, posiadanie 
du¿ej gabarytowo apteczki z wiêksz¹ ni¿ 
standardowo ilości¹ środków medycznych 
oraz obecnośæ przeszkolonego w udzielaniu 
pierwszej pomocy personelu zwiêksza po-
ziom bezpieczeñstwa i nale¿y do wymogów 
prowadzenia dzia³alności konserwatorskiej. 
Okresowe szkolenia bhp, atesty na pracê 
na wysokości oraz kwerenda stanu sprzêtu, 
ocena stê¿eñ szkodliwych substancji, pomiary 
natê¿enia ha³asu – czyli wszystko, co po-
zwala oceniæ szkodliwośæ środowiska pracy, 
a nastêpnie d¹¿enie do poprawy warunków 
pracy – wszystkie te przedsiêwziêcia nale¿¹ 
do dobrych praktyk podnosz¹cych standard 
bezpieczeñstwa.

Ocena nara¿enia na szkodliwe czynniki 
w pracowniach konserwatorskich

Pracownicy i pracodawcy powinni zwracaæ 
szczególn¹ uwagê na preparaty i substancje 
chemiczne, którymi siê pos³uguj¹, oraz maga-
zynowaæ i u¿ywaæ je w sposób bezpieczny za-
równo dla siebie, jak i dla wspó³pracowników. 
Zgodnie z dyrektyw¹ w sprawie bezpieczeñ-
stwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia 
przed ryzykiem zwi¹zanym z czynnikami 
chemicznymi [7] oraz rozporz¹dzeniem mini-
stra zdrowia [8] pracodawca powinien moni-
torowaæ, jakie czynniki chemiczne wystêpuj¹ 
w środowisku pracy oraz dokonywaæ oceny 
ryzyka zawodowego.

Okresowe sprawdzanie przestrzegania 
wymogów bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
odpowiedniej eksploatacji sprzêtu, przecho-
wywania, wykorzystywania oraz utylizowania 
substancji chemicznych oraz konserwacji 
systemów wentylacyjnych kanalizacyjnych, 
pozwala na wyeliminowanie niebezpie-
czeñstw wystêpuj¹cych na stanowisku pracy. 
Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych 
warunków pracownikom oraz informowanie 
ich o zagro¿eniach i sposobach zaradzania im 
to obowi¹zek ka¿dego pracodawcy [9].

Profilaktyka w konserwacji
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w spra-

wie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy 
[10] stanowi, ¿e do zadañ s³u¿by bhp nale¿y 

Fot. 2. Prawid³owo opisane substancje chemiczne w pra-
cowni konserwatorskiej to podstawa bezpieczeñstwa 
i higieny pracy.
Fig. 2. Clearly labeled chemicals in the conservatory are 
essential to occupational safety and health.
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sporz¹dzanie – co najmniej raz w roku – okresowej analizy stanu 
bezpieczeñstwa i higieny, zawieraj¹cej propozycje przedsiêwziêæ 
technicznych i organizacyjnych, maj¹cych na celu zapobieganie zagro-
¿eniom ¿ycia i zdrowia pracowników oraz poprawê warunków pracy. 
Dokonuje tego inspektor bhp, pracownik pe³ni¹cy funkcjê s³u¿by 
bhp, wynajêty specjalista spoza zak³adu lub sam pracodawca (przy 
spe³nieniu wymagañ z art. 37111 §1 Kodeksu pracy). Celem jest po-
prawa warunków pracy, skuteczne wdro¿enie nowych technologii, 
procedur i systemów bezpiecznej pracy, profilaktyki powypadkowej 
oraz podniesienie poziomu świadomości wypadkowej, przestrzegania 
przepisów i ich respektowania.

Te dosyæ ogólne stwierdzenia mo¿na prze³o¿yæ na konkretne 
przyk³ady rozwi¹zañ profilaktycznych w pracowniach konserwacji. 
Pracownicy powinny byæ szkoleni okresowo w sposobie postêpo-
wania z maszynami, narzêdziami i substancjami chemicznymi oraz 
informowani o źród³ach szkodliwych czynników w środowisku pracy, 
jak równie¿ o sposobach minimalizowania ich oddzia³ywania.

Podsumowanie
W grupie zawodowej konserwatorów zabytków wa¿ne jest kszta³-

towanie świadomości poziomu ryzyka zawodowego oraz poten-
cjalnych skutków zdrowotnych, wynikaj¹cych z ró¿nego rodzaju 
zagro¿eñ. W przypadku silnie toksycznych substancji i preparatów 
chemicznych wa¿ne jest zapoznawanie siê z oznaczeniami oraz treści¹ 
etykiet, dbanie o prawid³owe oznakowanie preparatów, usuwanie 
tych substancji z miejsca pracy, gdy nie s¹ stosowane, a ponadto 
odpowiednie ich magazynowanie i utylizowanie. Przeprowadzanie 
pomiarów stê¿eñ substancji chemicznych w powietrzu, wietrzenie 
pomieszczeñ, instalowanie systemów wentylacji ogólnej i miejscowej 
oraz ich systematyczna kontrola i konserwacja pozwol¹ wyeliminowaæ 
najbardziej szkodliwe czynniki, charakterystyczne dla tego sektora. 
Nie nale¿y te¿ zapominaæ o wyposa¿eniu pracowników w prawid³o-
wo dobrane środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski 
i rêkawice ochronne.

Na konserwatorach zabytków spoczywa odpowiedzialnośæ 
zabezpieczenia dziedzictwa narodowego i światowego przed nisz-
cz¹c¹ dzia³alności¹ czasu i czynników środowiskowych. Jednak¿e 
na ich pracodawcach i ich samych le¿y równie¿ odpowiedzialnośæ 
za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.
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