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POLICHLOROWANE DIFENYLE – PCB – to syntetyczne zwiàzki chemiczne, których produkcj´ na 
skal´ przemys∏owà rozpocz´to na prze∏omie 1929 i 1930 r. W Polsce PCB nie by∏y produkowane 
na skal´ technicznà.

PCB to substancje niebezpieczne. Przepisy w sprawie post´powania z takimi substancjami – 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 (mieszanin´, 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:

•  podlega kumulacji w organizmie, tj. nie jest po spo˝yciu wydalany (R33),
•  dzia∏a bardzo toksycznie na organizmy wodne i mo˝e powodowaç d∏ugo 

utrzymujàce si´ niekorzystne zmiany w Êrodowisku wodnym (R 50/53),
• jest niebezpieczny dla Êrodowiska (N).

Na opakowaniach zawierajàcych takie preparaty powinny byç 
umieszczone nast´pujàce informacje:
Xn  – preparat szkodliwy,
N  – niebezpieczny dla Êrodowiska,
S2  – chroniç przed dzieçmi,
S24/25  – unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu,
S61  –  unikaç zrzutów do Êrodowiska. 
Post´powaç zgodnie z instrukcjà lub kartà charakterystyki.

PCB ze wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci, tj. ma∏à podatnoÊç na zapalenie, stabilne w∏aÊciwoÊci dielektrycz-
ne i odpornoÊç chemicznà, by∏y powszechnie produkowane w latach 1950–1980 i stosowane jako: kom-
ponenty cieczy izolacyjnych do nape∏niania transformatorów i kondensatorów, p∏yny hydrauliczne, dodat-
ki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych oraz Êrodki impregnujàce i konserwujàce.

PCB pod ró˝nymi nazwami handlowymi produkowano na ca∏ym Êwiecie. WielkoÊç Êwiatowej produkcji 
tych substancji jest szacowana na 1,5 do 2 mln ton, z czego po∏ow´ wykorzystano do produkcji trans-
formatorów i kondensatorów. PCB wykorzystywane by∏y g∏ównie do produkcji cieczy, noszàcych ro˝ne 
nazwy handlowe, lecz powszechnie nazywane askarelami.

Nazwy handlowe PCB
Nazwa 

handlowa
Kraj 

– producent
Nazwa 

handlowa
Kraj 

– producent
Aceclor Belgia Eucarel USA
Apirolio W∏ochy Fenclor W∏ochy
Aroclor USA Hyvol USA
Aroclor W. Brytania Inerteen USA
Arodor USA Kanechlor Japonia
Asbestol USA No-Flamol USA
Ascarel 
(Monsanto)

USA Phenoclor Francja

Bacola 131 USA Pyralene Francja
Chemco Czechos∏owacja Pyranol USA
Chlorextol USA Pyroclor W. Brytania
Clophen Niemcy Saf-T-Kuhl USA
Clorinol USA Santotherm Japonia
Clorinol USA Soviol ZSRR
Delor Czechos∏owacja Sovol ZSRR
Diaclor USA Sybanol Japonia
Dycanol USA Elemex USA

PCB mogà tak˝e powstawaç, w niewielkich iloÊciach, jako produkt uboczny podczas spalania odpadów, 
chlorowania wody pitnej i Êcieków oraz wybielania miazgi celulozowej chlorem.

Cl

Cl

Cl Cl



Urzàdzenia z PCB stosowane w ró˝nych rodzajach dzia∏alnoÊci 
i w ró˝nych sektorach przemys∏owych

Energetyka
transformatory, kondensatory, prze∏àczniki, wy∏àczniki, regulatory 
napi´cia, kable elektryczne z ciek∏à izolacjà, zasilajàce i sterujàce 
elementy systemów 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, wymienniki ciep∏a z ciek∏ym medium, 
urzàdzenia z cieczami hydraulicznymi, 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, urzà-
dzenia 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, 
lampach neonowych itp.).

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

Przemys∏ elektroniczny
kondensatory, wy∏àczniki, pompy pró˝niowe, zasilajàce i sterujàce 
elementy 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 budyn-
ków, odpady z ci´cia i z∏omowania ró˝nych urzàdzeƒ oraz pojazdów, 
wycieki.

Obowiàzujàce przepisy krajowe zobowiàzujà do unieszkodliwiania urzàdzeƒ i materia∏ów zawierajàcych 
PCB w iloÊci 5 dm3 i wi´cej. Umowy mi´dzynarodowe (Konwencja Sztokholmska) przewidujà zbadanie 
mo˝liwoÊci obj´cia tym wymogiem urzàdzeƒ zawierajàcych PCB w iloÊci 50 cm3 i wi´cej.

Oszacowanie liczby urzàdzeƒ z PCB wyst´pujàcych w Polsce jest niezwykle trudne, zwa˝ywszy na to, 
˝e urzàdzenia te pochodzà z lat 1950–1980, a ówczeÊni producenci nie umieszczali na swoich wyrobach 
informacji o zawartoÊci PCB. Zwiàzki te wyst´pujà na terenie ca∏ego kraju w pracujàcych urzàdzeniach 
energetycznych bàdê te˝ w wyeksploatowanych urzàdzeniach w magazynach, opuszczonych fabrykach 
oraz na z∏omowiskach i sk∏adowiskach odpadów.



AKTY PRAWNE DOTYCZÑCE PCB – stan prawny na dzieƒ 1 grudnia 2004 r.
Â Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska j.t. DzU z 2002 r. nr 112, poz. 982, z póên. zm.: 

nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
nr 170, poz. 1652, nr 190, poz. 1865.

Â  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach 
chemicznych

DzU z 2001 r. nr 11, poz. 84, z póên. zm.: nr 
100, poz. 1085, nr 123, poz. 1350, nr 125, poz 
1367, z 2002 r. nr 135, poz. 1145, nr 142, poz 
1187, z 2003 r. nr 189, poz. 1852, z 2003 r. nr 
11, poz. 94, nr 96, poz. 959, nr 121, poz. 1263.

Â  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Êrodowiska DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627, z póên. zm.: 
nr 115. poz. 1229, z 2002 r. nr 74, poz. 676, 
nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 233, 
poz. 1957, z 2003 r. nr 46, poz. 392, nr 80, poz. 
717 i 721, nr 162, poz. 1568, nr 175, poz. 1693, 
nr 190, poz. 1865, nr 217, poz. 2124, z 2004 
r. nr 19, poz. 177, nr. 49, poz. 464, nr 70, poz. 
631, nr 91, poz. 875, nr 92, poz. 880, nr 96, 
poz. 959, nr 121, poz. 1263.

Â  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628, z póên. zm.: 
z 2002 r. nr 41, poz. 365, nr 113, poz. 984, nr 
199, poz. 1671, z 2003 r. nr 7, poz. 78, z 2004 r. 
nr 96, poz. 959, nr 116, poz. 1208, nr 191, poz. 
1956.

Â  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiàzkach przedsi´biorców w 
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie 
produktowej i op∏acie depozytowej

DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639, z póên. zm.: 
z 2002 r. nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 7, poz. 
78, z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 121, poz. 1263.

Â  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 
ochrony Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó-
rych ustaw

DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085, z póên. zm.: 
z 2002 r. nr 143, poz. 1196; z 2003 r. nr 7, poz. 
78, nr 190, poz. 1865; z 2004 r. nr 49, poz. 464.

Â  Ustawa z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych

DzU z 2002 r. nr 199, poz. 1671, z póên. zm.: 
z 2004 r. nr 96, poz. 959, nr 97, poz. 962, nr 
173, poz. 1808.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewi-
dencji odpadów

DzU z 2002 r. nr 152, poz. 1736.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. 
w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia procesu ter-
micznego przekszta∏cania odpadów

DzU z 2002 r. nr 37, poz. 339, z póên. zm.: 
z 2004 r. nr 1, poz. 2.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. 
w sprawie wymagaƒ w zakresie wykorzystywania i przemiesz-
czania substancji stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodo-
wiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzàdzeƒ, 
w których by∏y lub sà wykorzystywane substancje stwarzajàce 
szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska

DzU z 2002 r. nr 96, poz. 860.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. 
w sprawie urzàdzeƒ, w których mog∏y byç wykorzystywane sub-
stancje stwarzajàce szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska

DzU z 2002 r. nr 173, poz. 1416.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 paêdziernika 2002 r. 
w sprawie sposobu przedk∏adania wojewodzie informacji o ro-
dzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania substancji stwarzajàcych 
szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska

DzU z 2002 r. nr 175, poz. 1439.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. 
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

DzU z 2003 r. nr 163, poz. 1584.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. 
w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i prepara-
tów chemicznych

DzU z 2003 r. nr 171, poz. 166, z póên. zm.: 
z 2004 r. nr 243, poz. 2440.

Â  Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. 
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasy-
fikacjà i  oznakowaniem

DzU z 2003 r. nr 199, poz. 1948.



G¸ÓWNE OBOWIÑZKI TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI

Wzór formularza informacji o PCB

Lp.

Nazwa 
instalacji lub 
urzàdzenia 

zawierajàcego 
PCB1)

Miejsce 
wyst´powania 
instalacji lub 
urzàdzenia 

zawierajàcego 
PCB2)

IloÊç
PCB3)

Jednostka 
miary

Stan 
instalacji lub 
urzàdzenia4)

Data i sposób 
usuni´cia lub 
zastàpienia 
PCB innà 

substancjà5)

ObjaÊnienia:
1)  wpisaç w∏aÊciwà nazw´ spoÊród: transformator; kondensator; silnik elektryczny; pompa pró˝niowa; magazynowany 

olej; smar itp.;
2) szczegó∏owoÊç informacji powinna byç tak dobrana, aby okreÊla∏a jednoznacznà lokalizacj´ urzàdzenia lub instalacji;
3)  podaç obj´toÊç oleju zawierajàcego PCB lub mas´ elementów zanieczyszczonych PCB albo w razie braku mo˝-

liwoÊci oszacowania iloÊci cieczy lub masy elementów zanieczyszczonych PCB – mas´ ca∏ego wyrobu;
4)  wpisaç w∏aÊciwe okreÊlenie spoÊród: dzia∏ajàca(e); uszkodzona(e) – (okreÊliç stopieƒ uszkodzenia); magazynowane; 

przeznaczona(e) do unieszkodliwienia;
5) w razie zlecenia firmie usuni´cia lub zastàpienia PCB – podaç jej nazw´ i adres.

WÓJT

BURMISTRZ

PREZYDENT

TERMIN

WOJEWODA
Informacja o PCB, które pozostajà w gestii

osób nieb´dàcych przedsi´biorcami

gdzie?
ile?

jaki rodzaj?

do 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z §2 rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia 9 paêdziernika 2002 r. w sprawie sposobu przed-
k∏adania wojewodzie informacji o rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania substancji stwarzajàcych szcze-
gólne zagro˝enie dla Êrodowiska:

WOJEWODA

PRZEDSI¢BIORCY
WYKORZYSTUJÑCY

PCB

ORGANY
W¸AÂCIWYCH

SZCZEBLI

JEDNOSTKA
ADMINISTRACJI

NI˚SZEGO SZCZEBLA

ORGANY INSPEKCJI
OCHRONY

ÂRODOWISKA

prowadzi rejestr rodzaju i iloÊci oraz miejsc wyst´powania PCB
(art. 162 ust. 7 ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska)

sk∏adajà wojewodzie informacje o wykorzystywanych PCB (iloÊç, rodzaj, 
miejsce) w terminie miesiàca po przeprowadzonej inwentaryzacji

(§ 8 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.)

wydajà zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
unieszkodliwiania odpadów
(art. 27 – 29 ustawy o odpadach)

powinna by∏a opracowaç plany unieszkodliwiania i dekontaminacji PCB 
stanowiàce integralnà cz´Êç powiatowych planów gospodarki odpadami do
dnia 30.11.2003 r., zgodnie z zapisami w krajowym planie gospodarki odpadami

(MP z 2002 r. nr 11, poz 159)

prowadzà kontrol´ podmiotów w zakresie przestrzegania 
przepisów ochrony Êrodowiska

(ustawa o Inspekcji Ochrony Ârodowiska)



PRAWID¸OWA GOSPODARKA ODPADAMI Z PCB 
NA SZCZEBLU LOKALNYM

POSIADACZE PCB

ZBIÓRKA PCB

DEMONTA˚

I DEKONTAMINACJA

UNIESZKODLIWIANIE

POSIADACZE
NIEB¢DÑCY

PRZEDSI¢BIORCAMI

GMINNE PUNKTY 
ZBIÓRKI ODPADÓW

FIRMY ZAJMUJÑCE SI¢ DEMONTA˚EM 
I DEKONTAMINACJÑ 

URZÑDZE¡ ZAWIERAJÑCYCH PCB

FIRMY ZAJMUJÑCE SI¢
ZBIÓRKÑ ODPADÓW Z PCB

MA¸E
PRZEDSI¢BIORSTWA

DU˚E
PRZEDSI¢BIORSTWA

SPALANIE ODPADÓW
CIEK Y̧CH W KRAJOWYCH 

INSTALACJACH

EKSPORT ODPADÓW
STA Y̧CH

EWENTUALNE
SK¸ADOWANIE

PODZIEMNE W KRAJU



 Â w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2
tel.: (052) 582 64 66 – 68
fax: (052) 582 64 69 

Â delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kostrzyƒska 48 
tel.: (095) 735 91 92 do 95 wew. 24 

Â delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz 
ul. Piwonicka 19
tel.: (062) 764 63 30 
fax: (062) 766 33 29

Â w Krakowie
31-011 Kraków
Plac Szczepaƒski 5
tel.: (012) 422 48 95 
fax: (012) 422 36 12 

Â w Lublinie
20-092 Lublin
ul. Obywatelska 13
tel.: (081) 718 62 01
fax: (081) 718 62 55

Â w P∏ocku
09-400 P∏ock 
ul. Kochanowskiego 5
tel.: (024) 262 94 01, 264 51 99, 262 96 50 
fax: (024) 262 94 01

Â w Warszawie 
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel.: (022) 651 06 60, 651 06 75, 651 07 07
fax: (022) 651 06 76

Â w Zielonej Górze 
65-231 Zielona Góra 
ul. Siemiradzkiego 19
tel.: (068) 45 48 550
fax: (068) 45 48 459

ANALITYK¢ PCB PROWADZÑ NAST¢PUJÑCE INSPEKTORATY 
OCHRONY ÂRODOWISKA:

 Â Centralne Laboratorium Naftowe
02-091 Warszawa
ul. ˚wirki i Wigury 31
tel.: (022) 659 60 41

 
Â Instytut Chemii i Technologii Nafty 

i W´gla Politechniki Wroc∏awskiej
50-344 Wroc∏aw
ul. Gdaƒska 7/9
tel.: (071) 320 65 07

 
Â Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

Politechniki Krakowskiej
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
tel.: (012) 633 03 00

 
Â Paƒstwowy Instytut Weterynarii w Pu∏awach

24-100 Pu∏awy
Al. Partyzantów 54
tel.: (081) 886 30 51

 Â Akademia Medyczna
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
60-700 Poznaƒ
ul. Grunwaldzka 6
tel.: (061) 865 95 66

 
Â Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Uniwersytetu Gdaƒskiego
80-252 Gdaƒsk
ul. JaÊkowa Dolina 29
tel.: (058) 341 20 79

 Â Narodowa Fundacja Ochrony
Ârodowiska Zak∏ad Chemii Ârodowiska 
02-084 Warszawa
ul. ˚wirki i Wigury 101
tel.: (022) 822 30 35

 Â  Instytut Celulozowo-Papierniczy
Laboratorium Ochrony Ârodowiska
90-570 ¸ódê
ul. Sk∏odowskiej Curie 19/27
tel.: (042) 638 03 51

ORAZ:



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 za-
wierajàcych 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 unieszkodliwiania 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∏o-
wych 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.

KONWENCJA
SZTOKHOLMSKA

GEF
dla

POLSKI


