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Co to jest PCB? 
PCB to grupa organicznych zwiàzków chemicznych zawiera-
jàcych chlor, do których zaliczone zosta∏y: polichlorowane 
difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodi-
fenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monome-
tylofibromodifenylometan.

PCB sà substancjami niebezpiecznymi. Przepisy w sprawie 
post´powania z substancjami niebezpiecznymi – ustawa 
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach 
chemicznych (DzU nr 11, poz. 84) oraz rozporzàdzenie 
wykonawcze do tej ustawy – okreÊlajà ka˝dy preparat (mie-
szanin´, roztwór oraz materia∏ w ka˝dej dowolnej postaci) 
zawierajàcy 0,005% (tj. 50 miligramów w 1 kg) PCB i wi´cej 
jako preparat szkodliwy (Xn), który:

Â  podlega kumulacji w organizmie, tj. nie jest po spo˝yciu 
wydalany (R33),

Â  dzia∏a bardzo toksycznie na organizmy wodne i mo˝e 
powodowaç d∏ugo utrzymujàce si´ niekorzystne zmiany 
w Êrodowisku wodnym (R 50/53),

Â jest niebezpieczny dla Êrodowiska (N).

PCB – potocznie zwane askarelami – to zwiàzki o znakomi-
tych w∏aÊciwoÊciach dielektrycznych, które charakteryzuje 
du˝a trwa∏oÊç i odpornoÊç fizykochemiczna. PCB stosowano 
powszechnie w latach 1950–1980 w ró˝nych urzàdzeniach 
energoelektrycznych. 

Gdzie mo˝e byç PCB?

Energetyka
transformatory, kondensatory, prze∏àczniki, wy∏àczniki, regulatory napi´cia, 
kable elektryczne z ciek∏à izolacjà, zasilajàce i sterujàce elementy syste-
mów oÊwietleniowych (np. startery Êwietlówek).

Przemys∏owe instalacje (szcze-
gólnie w przemyÊle hutniczym, 
cementowym, chemicznym, two-
rzyw sztucznych, syntezy chemi-
cznej i przeróbki ropy naftowej)

transformatory, kondensatory, wy∏àczniki, regulatory napi´cia, zasilajàce 
i sterujàce elementy systemów oÊwietleniowych (np. startery Êwietlówek).

Transport kolejowy transformatory, kondensatory, wy∏àczniki, regulatory napi´cia.

Górnictwo transformatory, kondensatory, urzàdzenia z cieczami hydraulicznymi.

Instalacje wojskowe
transformatory, kondensatory, wy∏àczniki, regulatory napi´cia, urzàdzenia 
z cieczami hydraulicznymi.

Budynki mieszkalne i u˝ytecz-
noÊci publicznej, w tym szpitale, 
szko∏y, budynki gospodarcze, 
biura, magazyny itp.

wy∏àczniki, zasilajàce i sterujàce elementy systemów oÊwietleniowych, 
kondensatory (np. w pralkach, suszarkach do w∏osów, zmywarkach, lam-
pach neonowych itp.).

Laboratoria badawcze
pompy pró˝niowe, zasilajàce i sterujàce elementy systemów oÊwietlenio-
wych, kondensatory, wy∏àczniki.

Przemys∏ elektroniczny
kondensatory, wy∏àczniki, pompy pró˝niowe, zasilajàce i sterujàce elemen-
ty systemów oÊwietleniowych.

Urzàdzenia w obs∏udze syste-
mów Êciekowych

pompy pró˝niowe.

Sk∏adowiska odpadów (przemy-
s∏owych i komunalnych)

ró˝nego typu urzàdzenia poza kontrolà, elementy z rozbiórki budynków, 
odpady z ci´cia i z∏omowania ró˝nych urzàdzeƒ oraz pojazdów, wycieki.

transformator



PCB W ÂRODOWISKU
PCB bardzo przydatne w technice niestety okaza∏y 
si´ substancjami negatywnie oddzia∏ujàcymi na ludzki 
organizm i Êrodowisko. Podlegajà zjawisku tzw. bio-
kumulacji – ze wzgl´du na swojà trwa∏oÊç pozostajà 
w Êrodowisku, rozprzestrzeniajà si´ w nim i przenikajà 
do wody oraz do tkanek roÊlin i zwierzàt. Przenikajàc 
do organizmu cz∏owieka przez ∏aƒcuch pokarmowy 
(wod´, ˝ywnoÊç), mogà uszkadzaç ró˝ne jego organy 
wewn´trzne, a prawdopodobnie mogà tak˝e prowadziç 
do chorób nowotworowych.

PCB to substancje niebezpieczne dla Êrodowiska, w 
tym dla cz∏owieka!

NIEBEZPIECZE¡STWA 
WYNIKAJÑCE Z KONTAKTU 
Z PCB
Szczególnie niebezpieczne sà po˝ary w po-
mieszczeniach, w których znajdujà si´ urzàdze-
nia zawierajàce PCB. W wysokiej temperaturze 
PCB ulega rozk∏adowi po∏àczonemu z wy-
dzielaniem si´ toksycznych dioksyn i furanów. 
BezpoÊredni kontakt z PCB powoduje stan za-
palny skóry i oczu. 

CO ROBIå Z PCB?
JeÊli zobaczysz gdzieÊ urzàdzenie, które mo˝e zawieraç 
PCB, powiadom najbli˝sze organy s∏u˝by ochrony 
Êrodowiska: inspekcj´ ochrony Êrodowiska i wydzia∏y 
ochrony Êrodowiska terenowych urz´dów administra-
cji. W sytuacji awaryjnej – jeÊli b´dà to urzàdzenia 
uszkodzone, z których wycieka olej – powiadom stra˝ 
po˝arnà, tel. 998 lub policj´, tel. 997!

Pami´taj – nie u˝ywaj otwartego ognia w pobli˝u 
urzàdzenia, które mo˝e zawieraç lub zawiera PCB!

JeÊli zetknà∏eÊ si´ z PCB, to cz´Êci cia∏a, które mia∏y 
kontakt z tymi zwiàzkami, umyj wodà z myd∏em i po-
szukaj pomocy medycznej!

kondensatory

Pami´taj – NIE ODDAWAJ takiego urzàdzenia 
na z∏om czy sk∏adowisko odpadów, 

bo mo˝esz skaziç Êrodowisko!

kondensatory z PCB

zg∏oÊ wyciek!



W¸AÂCIWE POST¢POWANIE Z PCB
JeÊli masz urzàdzenie, w którym jest lub mo˝e byç 
PCB (w iloÊci wi´kszej ni˝ 5 dm3, tzn. o st´˝eniu nie 
mniejszym ni˝ 0,005% wagowych):

 Â  post´puj z nim bardzo ostro˝nie, aby nie spowo-
dowaç wycieku,

 Â  najlepiej zastàp takie urzàdzenie innym, a zu˝yte 
urzàdzenie oddaj do placówek, które zajmujà si´ 
tego typu odpadami niebezpiecznymi – ich adre-
sy znajdziesz na tej stronie,

 Â  sprawdê, czy w twojej gminie sà wyznaczone 
miejsca, gdzie mo˝na magazynowaç tego typu 
odpady w specjalistycznych pojemnikach. Prawid∏owe gromadzenie urzàdzeƒ zawierajàcych PCB

PRZYDATNE ADRESY
Zbieraniem, dekontaminacjà oraz unieszkodliwianiem urzàdzeƒ i odpadów zawierajàcych PCB 
zajmujà si´ w Polsce m. in. nast´pujàce uprawnione podmioty gospodarcze:

 Â  ANWIL S.A. we W∏oc∏awku 
ul Toruƒska 222, 87-805 W∏oc∏awek
tel.: (054) 236 30 91; fax: (054) 236 19 83

posiada instalacj´ do termicznego unieszkodliwiania cieczy zawierajàcych PCB;

Â  Przedsi´biorstwo Us∏ug Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we W∏oc∏awku 
ul. Toruƒska 222, 87-805 W∏oc∏awek,
tel./fax: (054) 237 21 76

 prowadzi dekontaminacj´ transformatorów oraz organizuje dostawy odpadów z PCB do unieszkodli-
wiania w instalacji w ANWIL; 

Â  Firma LOBBE w Dàbrowie Górniczej 
ul. Koksownicza 16, 42-523 Dàbrowa Górnicza
tel.: (032) 795 57 67; fax: (032) 795 57 68

 posiada instalacj´ do termicznej utylizacji odpadów przemys∏owych i niebezpiecznych;

Â  Zak∏ady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym 
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 
tel.: (071) 319 20 00, 319 30 00; fax: (071) 319 25 20, 319 21 89

posiadajà instalacj´ do termicznego unieszkodliwiania cieczy zawierajàcych PCB;

Â  Firma POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie 
ul. Helikopterów 1, 04-796 Warszawa
tel.: (022) 612 77 07; fax: (022) 612 75 36

realizuje zbiórk´ kondensatorów z PCB w celu przekazania ich do ca∏kowitego zniszczenia za granicà, 
dysponuje wydanym przez siebie katalogiem urzàdzeƒ zawierajàcych PCB;

Â  Firma TIGRET Sp. z o.o. w Micha∏owicach
ul. Rumuƒska 29b, 05-816 Micha∏owice
tel.: (022) 753 02 62; fax: (022) 753 03 94

sprzedaje testy do stwierdzania obecnoÊci PCB lub jego braku w urzàdzeniach.

Instytut Ochrony Ârodowiska dzi´kuje 
Firmie POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie 

za udost´pnienie zdj´ç wykorzystanych w niniejszej broszurze.
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