
BEZPIECZEÑSTWO PRACY 2/2001

25

XXXV posiedzenie Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Œrodowisku Pracy

Weryfikacja wartoœci NDN
dla promieniowania optycznego

Promieniowanie podczerwone (nielaserowe) obejmuje
fale d³u¿sze od promieniowania widzialnego (zwykle przyjmuje
siê zakres 780 nm – 1 mm). Promieniowanie podczerwone mo¿e
wywo³ywaæ w tkance g³ównie reakcje termiczne, objawiaj¹ce
siê wzrostem temperatury nara¿onej tkanki i tkanek s¹siednich,
a niekiedy równie¿ ca³ego organizmu. Promieniowanie to, po
przekroczeniu pewnego, okreœlonego poziomu natê¿enia, stwa-
rza zagro¿enie zdrowia, wywo³uj¹c reakcje termiczne w nara-
¿onym oku lub skórze, prowadz¹c do objawów oparzeniowych
skóry i takich chorób jak zaæma soczewki, degeneracja naczy-
niówki czy siatkówki, które s¹ zaliczane do chorób zawodo-
wych. Reakcje te nie s¹ ograniczone jedynie do podanego wy-
¿ej obszaru d³ugoœci fal, lecz obejmuj¹ równie¿ fale krótsze
(ok. 400 nm), nale¿¹ce formalnie do zakresu promieniowania
widzialnego.

Skutki ekspozycji na podczerwieñ zale¿¹ przede wszystkim
od natê¿enia napromienienia tkanki, czasu nara¿enia, d³ugoœci
fali promieniowania oraz rodzaju nara¿onej tkanki. Dla cza-
sów ekspozycji d³u¿szych ni¿ 0,1 s, jakie zwykle wystêpuj¹ na
stanowiskach pracy, wa¿n¹ rolê odgrywa przep³yw krwi i od-
prowadzanie ciep³a drog¹ przewodnictwa.

Najsilniej poch³aniane jest d³ugofalowe promieniowanie
podczerwone, natomiast podczerwieñ krótkofalowa wnika sto-
sunkowo g³êboko do skóry, jest przepuszczana przez rogówkê
(fale krótsze ni¿ 3 000 nm) i dociera do siatkówki (fale krótsze
ni¿ 1 400 nm).

Propozycjê weryfikacji wartoœci NDN dla promieniowania
podczerwonego przedstawiono na tle wyników badañ doœwiad-
czalnych i epidemiologicznych skutków biologicznego dzia³a-
nia podczerwieni oraz wa¿niejszych kryteriów higienicznych
krajowych i zagranicznych. Zakres d³ugoœci fal promieniowania
rozszerzono na ca³y obszar maj¹cy istotne znaczenie dla bezpie-
czeñstwa pracownika. Jako kryterium nara¿enia przyjêto niedo-
puszczenie do powstania uszkodzenia termicznego rogówki, spo-
jówki, soczewki i siatkówki oka oraz oparzenia skóry.

Promieniowanie nadfioletowe (nielaserowe) jest najbar-
dziej czynnym biologicznie promieniowaniem optycznym.
Obejmuje fale od 100 nm do oko³o 380–400 nm. Z biologicz-
nego punktu widzenia obszar nadfioletu dzieli siê na nastêpuj¹-
ce pasma: A, obejmuj¹ce fale 315–380 (400) nm, B (280–
315 nm) i C (poni¿ej 280 nm). Najczêœciej spotykanym objawem
nadmiernej ekspozycji skóry na promieniowanie nadfioletowe
jest rumieñ (erytema). W przypadku oka promieniowanie o d³u-
goœci fali poni¿ej 290 nm jest silnie poch³aniane przez rogów-
kê i spojówkê i mo¿e spowodowaæ stany zapalne spojówki i ro-
gówki. Nadfiolet z zakresu powy¿ej 290 nm jest przepuszcza-
ny przez rogówkê i ciecz wodnist¹ oka, dociera do soczewki
i jest przez ni¹ poch³aniany. D³ugotrwa³e nara¿enie soczewki

na intensywne promieniowanie nadfioletowe o d³ugoœciach fali
powy¿ej 290 nm mo¿e doprowadziæ do trwa³ego jej zmêtnie-
nia, czyli zaæmy (tzw. zaæma fotochemiczna).

Do najbardziej intensywnych Ÿróde³ nadfioletu w œrodowi-
sku pracy nale¿¹ ³uki spawalnicze. Promieniowanie nadfiole-
towe o wysokim natê¿eniu mo¿e byæ tak¿e emitowane przez
urz¹dzenia poligraficzne, takie jak projektory lub kopiogramy.
Lampy typu ASH i VT stosowane do zabiegów fizykoterapeu-
tycznych s¹ Ÿród³ami silnego promieniowania nadfioletowego,
które mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla obs³uguj¹cego lampy pra-
cownika. Do rozpowszechnionych Ÿróde³ promieniowania UV
nale¿¹ równie¿ niskoprê¿ne rtêciowe promienniki nadfioletu
(tzw. œwietlówki UV) stosowane w lampach owadobójczych
oraz w testerach do banknotów.

Weryfikacja wartoœci NDN dla promieniowania nadfioleto-
wego polega na przyjêciu jednej wspólnej krzywej widmowej
zagro¿enia dla oczu i skóry, przy dopuszczalnej wartoœci sku-
tecznej napromienienia 30 J/m2 w ci¹gu jednej zmiany robo-
czej. Dodatkowo ogranicza siê ca³kowite (nieselektywne) na-
promienienie oka pasmem 315–400 nm do wartoœci 10 000 J/m2

w ci¹gu zmiany roboczej. W ten sposób z zapisu w rozporz¹-
dzeniu zostanie usuniêty zapis dotycz¹cy napromienienia
erytemalnego i koniunktywalnego.

Promieniowanie widzialne (nielaserowe) obejmuje obszar
od oko³o 360–400 nm do 760–830 nm i mo¿na w nim wyró¿niæ
barwy odpowiadaj¹ce ró¿nym d³ugoœciom fali: od niebieskiej od-
powiadaj¹cej najkrótszym falom œwiat³a, przez zielon¹, ¿ó³t¹, po-
marañczow¹ a¿ do czerwonej, odpowiadaj¹cej falom najd³u¿szym.

Intensywne promieniowanie widzialne (zw³aszcza œwiat³o
niebieskie) mo¿e powodowaæ termiczne lub fotochemiczne
uszkodzenia i schorzenia siatkówki oka. Silne œwiat³o niebie-
skie wystêpuje podczas procesów technologicznych, jak np.
spawanie oraz jest emitowane przez promienniki elektryczne,
np. lampy do naœwietlania warstw œwiat³oczu³ych. Jest ono tak¿e
sk³adow¹ promieniowania s³onecznego docieraj¹cego do Zie-
mi. Najbardziej groŸne dla siatkówki oka jest promieniowanie
o d³ugoœciach fali 420–455 nm. Przyjmuje siê, ¿e dla czasów
ekspozycji t mniejszych ni¿ 10 s powstaj¹ g³ównie uszkodze-
nia termiczne, natomiast dla t > 10 s przewa¿aj¹ uszkodzenia
o charakterze fotochemicznym.

Wartoœci skuteczne promieniowania widzialnego w œrodo-
wisku pracy mo¿na wyznaczaæ wykonuj¹c pomiary spektrora-
diometryczne, dozymetryczne lub miernikami z szerokopasmo-
wymi g³owicami pomiarowymi. Do wykonywania du¿ej licz-
by pomiarów okresowych promieniowania widzialnego najle-
piej nadaj¹ siê mierniki luminescencji energetycznej.

W Polsce dotychczas nie opracowano wartoœci NDN dla
nielaserowego promieniowania widzialnego. Poniewa¿ wraz
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z rozwojem technologii w œrodowisku pracy przybywa coraz
wiêcej Ÿróde³ intensywnego promieniowania niebieskiego, to
zaproponowano wartoœci dopuszczalne dla tego zakresu pro-
mieniowania optycznego.

Na XXXV posiedzeniu Miêdzyresortowej Komisji ds. Naj-
wy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szko-
dliwych dla Zdrowia w Œrodowisku Pracy w dniu 20 grudnia
2000 r. przyjêto zaproponowane wartoœci najwy¿szych dopusz-
czalnych natê¿eñ dla promieniowania podczerwonego, nadfio-
letowego i widzialnego. Ponadto, na posiedzeniu rozpatrywa-
no przygotowane przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Che-
micznych dokumentacje proponowanych wartoœci dopuszczal-
nych poziomów nara¿enia zawodowego dla nastêpuj¹cych sub-
stancji chemicznych: amoniak, fosgen, chloroform, cyjanowo-
dór i cyjanki: sodu, potasu i wapnia, 1,1-dichloroetan, 1,2-di-
chloroetan.

Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników
posiedzenia, Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a wniosek, któ-
ry zosta³ przed³o¿ony Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej w
sprawie zmiany wykazu najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i
natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku
pracy (stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 i 2 do rozporz¹dzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r.) w na-
stêpuj¹cym zakresie:

1. Wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w wykazie naj-
wy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia:
w poz. 16: Amoniak

Amoniak
[7664-41-7] NDS – 14 mg/m3

NDSCh – 28 mg/m3

NDSP – nie ustalono
w poz. 68: Chloroform

Chloroform
[67-66-3] NDS – 14 mg/m3

NDSCh – nie ustalono
NDSP – nie ustalono

w poz. 79: Cyjanowodór i cyjanki
– w przeliczeniu na CN
Cyjanowodór i cyjanki
– w przeliczeniu na CN
Cyjanowodór
[74-90-8] NDS – nie ustalono

NDSCh – nie ustalono
NDSP – 5 mg/m3

Cyjanek sodu
[143-33-9] NDS – nie ustalono

NDSCh – nie ustalono
NDSP – 5 mg/m3

Cyjanek potasu
[151-50-8] NDS – nie ustalono

NDSCh – nie ustalono
NDSP – 5 mg/m3

Cyjanek wapnia
[592-01-8] NDS – nie ustalono

NDSCh – nie ustalono
NDSP – 5 mg/m3

w poz. 102: Dichloroetan
(dwuchloroetan) – mieszanina
izomerów
1,1-Dichloroetan
[75-34-3] NDS – 400 mg/m3

NDSCh – nie ustalono
NDSP – nie ustalono

1,2-Dichloroetan
[107-06-2] NDS – 50 mg/m3

NDSCh – nie ustalono
NDSP – nie ustalono

w poz. 159: Fosgen
Fosgen
[75-44-5] NDS – 0,08 mg/m3

NDSCh – 0,16 mg/m3

NDSP – nie ustalono

2. Wprowadzenia do za³¹cznika nr 2 w czêœci D. Promienio-
wanie optyczne zmian w punkcie 1 – promieniowanie podczer-
wone (nielaserowe), w punkcie 2 – promieniowanie nadfiole-
towe (nielaserowe) oraz wprowadzenie punktu 3 – promienio-
wanie widzialne (nielaserowe).

D. PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

1. Promieniowanie podczerwone (nielaserowe)

1.1. Zagro¿enie pracowników promieniowaniem podczerwo-
nym rozpatruje siê z punktu widzenia mo¿liwoœci uszkodzenia
termicznego skóry oraz siatkówki, soczewki i rogówki oka.

1.2. Zagro¿enie uszkodzeniem termicznym skóry charakte-
ryzowane jest przez wartoœci bezwzglêdne napromienienia w
ca³ym istotnym zakresie d³ugoœci fal.

1.3. Maksymalne jednorazowe napromienienie skóry N dla
czasu nara¿enia t okreœla zale¿noœæ:

N = 20 000 × t 1/4 [J • m-2]
Zale¿noœæ powy¿sza obowi¹zuje dla czasu jednorazowej

ekspozycji krótszej ni¿ 10 s.
Gdy czas ekspozycji przekracza 10 s, ekspozycjê skóry pra-

cowników na promieniowanie podczerwone nale¿y okreœliæ
przez wartoœæ obci¹¿enia termicznego WBGT. Definicje pojêæ
i metody pomiaru okreœlaj¹ odpowiednie Polskie Normy.

1.4. Oceny zagro¿enia termicznego siatkówki dokonuje siê
dla zakresu promieniowania 380–1400 nm na podstawie po-
miarów wartoœci skutecznych luminancji energetycznej Ÿród³a.

1.5. Najwy¿sz¹ dopuszczaln¹ wartoœæ skuteczn¹ luminancji
energetycznej Ÿród³a okreœla zale¿noœæ:
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gdzie: Lλ – gêstoœæ widmowa luminancji energetycznej, Rλ –
wzglêdna skutecznoœæ widmowa wywo³ywania termicznych
uszkodzeñ siatkówki, ∆λ – szerokoœæ pasma promieniowania,
α – wymiar k¹towy Ÿród³a promieniowania, t – czas trwania
ekspozycji, który nale¿y przyjmowaæ nie mniej ni¿ 10 µs i nie
wiêcej ni¿ 10 s. W przypadku ekspozycji d³u¿szej ni¿ 10 s war-
toœæ skutecznej luminancji energetycznej jest sta³a i równa war-
toœci dla t = 10 s.

1.6. W przypadku nara¿enia oczu przez czas d³u¿szy ni¿ 10 s
na promieniowanie Ÿróde³ emituj¹cych g³ównie IR-A, skutecz-
na luminancja energetyczna Ÿród³a nie powinna przekraczaæ
wartoœci okreœlonej zale¿noœci¹:

=∆⋅⋅∑
=

λλ
λ

λ RL

1400

780

0,6/α [W • cm-2 • sr-1]

W przypadku bardzo du¿ych Ÿróde³ promieniowania, gdy
ich wymiar k¹towy α przekracza 100 mrad, nale¿y ograniczyæ
jego wartoœæ do 100 mrad.

1.7. Rozk³ad widmowy wartoœci skutecznych zagro¿enia
termicznego siatkówki oka Rλ okreœla Polska Norma.

1.8. W celu ochrony przed termicznym uszkodzeniem (opa-
rzeniem) rogówki oraz w celu ograniczenia ryzyka powstania
zaæmy, maksymalne natê¿enie napromienienia oczu E promie-
niowaniem podczerwonym wynosi:

a) dla zakresu widmowego 780–3000 nm i czasów ekspozy-
cji t ≥ 1000 s

E = 100 [W • m-2]

przy czym w przypadku niskiej temperatury otoczenia, powy¿-
sze wartoœci mog¹ ulec podwy¿szeniu do 400 W/m2, gdy tem-
peratura powietrza wynosi 0oC i do oko³o 300 W/m2, gdy tem-
peratura powietrza wynosi 10oC w sytuacji, gdy Ÿród³a pod-
czerwieni stosuje siê do ogrzewania pomieszczeñ.

b) dla ca³ego zakresu podczerwieni i czasów ekspozycji
t < 1000 s

E = 18 000 t -3/4 [W • m-2]

2. Promieniowanie nadfioletowe (nielaserowe)

2.1. Nara¿enie pracowników na promieniowanie nadfiole-
towe charakteryzowane jest przez wartoœci skuteczne napro-
mienienia oka i skóry.

2.2. Najwy¿sza dopuszczalna wartoœæ skuteczna napromie-
nienia oka i skóry w ci¹gu ca³ej zmiany roboczej, bez wzglêdu
na d³ugoœæ jej trwania, wynosi 30 J • m-2.

2.3. Dodatkowo, najwy¿sze dopuszczalne ca³kowite (niese-
lektywne) napromienienia oka promieniowaniem pasma 315–
400 nm wynosi 10 000 J • m-2 w ci¹gu dobowego wymiaru
czasu pracy.

2.4. Wartoœæ skuteczn¹ napromienienia oka i skóry promie-
niowaniem nadfioletowym nale¿y mierzyæ wed³ug rozk³adu
widmowego skutecznoœci Sλ, okreœlonego w Polskiej Normie.

3. Promieniowanie widzialne (nielaserowe)

3.1. Zagro¿enie pracowników promieniowaniem widzialnym
rozpatruje siê z punktu widzenia mo¿liwoœci uszkodzenia foto-
chemicznego i termicznego siatkówki oka.

3.2. Zagro¿enie uszkodzeniem fotochemicznym jest charak-
teryzowane przez wartoœci skuteczne luminancji energetycz-
nej Ÿród³a, natê¿enia napromienienia i czasu nara¿enia.

3.3. Zagro¿enie uszkodzeniem termicznym siatkówki oka
jest charakteryzowane przez wartoœæ skuteczn¹ luminancji ener-
getycznej Ÿród³a.

3.4. Dopuszczalne wartoœci nara¿enia oka na promieniowa-
nie widzialne okreœla tabela.

gdzie L
es
 – skuteczna luminancja energetyczna Ÿród³a, N

s
 – napromienienie skutecz-

ne, E
es
 – skuteczne natê¿enie napromienienia, Lλ – gêstoœæ widmowa luminancji

energetycznej, Eλ – gêstoœæ widmowa natê¿enia napromienienia, Bλ – wzglêdna
skutecznoœæ widmowa wywo³ywania fotochemicznych uszkodzeñ siatkówki,
Rλ – wzglêdna skutecznoœæ widmowa wywo³ywania termicznych uszkodzeñ siat-
kówki, ∆λ – szerokoœæ pasma promieniowania, α – wymiar k¹towy Ÿród³a promie-
niowania, t – czas trwania ekspozycji.

3.5. Powy¿sze wartoœci dozwolone odnosz¹ siê do dobowego
wymiaru czasu pracy, bez wzglêdu na d³ugoœæ jego trwania.

3.6. Rozk³ad widmowy wartoœci skutecznych zagro¿enia fo-
tochemicznego Bλ oraz termicznego Rλ siatkówki oka okreœla
Polska Norma.

Na posiedzeniu przyjêto równie¿ sprawozdanie z prac Ze-
spo³ów Ekspertów w 2000 r. oraz plan pracy na rok 2001.
W 2000 r. odby³y siê dwa posiedzenia Zespo³u Ekspertów ds.
Czynników Chemicznych, na których dokonano oceny pod
wzglêdem merytorycznym i przyjêto wartoœci dopuszczalnych
poziomów nara¿enia zawodowego dla 34 substancji chemicz-
nych. W 2001 r. planuje siê przygotowanie i rozpatrzenie na
posiedzeniach Zespo³u dokumentacji dla 4 substancji chemicz-
nych oraz przygotowanie analizy wykazu NDS pod k¹tem za-
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sadnoœci umieszczania w wykazie wartoœci NDSCh lub NDSP
w stosunku do poszczególnych substancji. W roku 2000 na po-
siedzeniach Komisji przedstawiono wnioski wdro¿eniowe dla
29 substancji chemicznych, w tym dla 12 opracowanych w roku
bie¿¹cym. Dla pozosta³ych 22 substancji wnioski wdro¿enio-
we bêd¹ przedstawione na posiedzeniach Komisji w 2001 r.

Grupa Ekspertów ds. Aerozoli Przemys³owych w 2000 roku
opracowa³a dokumentacjê dla py³ów sztucznych w³ókien mi-
neralnych. Dokumentacja ta zostanie przedstawiona Komisji
na najbli¿szym posiedzeniu. W 2001 roku grupa podejmie pra-
ce nad weryfikacj¹ wartoœci NDS dla py³ów drewna twardego
w aspekcie ich dzia³ania rakotwórczego.

Grupa ds. Drgañ Mechanicznych Zespo³u Ekspertów ds.
Czynników Fizycznych w 2000 r. opracowa³a dokumentacje
wartoœci NDN dla drgañ mechanicznych o dzia³aniu ogólnym
i miejscowym. Grupa ds. Promieniowania Optycznego opraco-
wa³a dokumentacjê wartoœci NDN dla nielaserowego promie-
niowania nadfioletowego i widzialnego oraz podczerwonego.

W 2001 r. Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Fizycznych
powinien wspó³dzia³aæ w programowaniu i realizacji zadañ
podstawowych w celu uzupe³nienia naukowych podstaw ko-
niecznych dla okresowej nowelizacji dotychczasowych norma-
tywów higienicznych.

Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN w 2000 r. spoty-
ka³a siê trzy razy. Na posiedzeniach rozpatrywano 22 doku-
mentacje dopuszczalnych poziomów nara¿enia zawodowego
oraz 8 wniosków wdro¿eniowych dla substancji, dla których
Komisja przyjê³a tylko wartoœæ NSDP. Dyskutowano równie¿
weryfikacjê wartoœci NDN dla drgañ oddzia³uj¹cych na orga-
nizm cz³owieka przez koñczyny górne i drgañ o ogólnym od-
dzia³ywaniu na organizm cz³owieka oraz dla nielaserowego
promieniowania nadfioletowego, widzialnego i podczerwone-
go. Komisja z³o¿y³a 3 wnioski do Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej w sprawie zmiany wykazu wartoœci NDS i NDN w na-
stêpuj¹cym zakresie: zmiany definicji NDSP, wprowadzenia
do za³¹cznika nr 1 w czêœci A wykazu 15 nowych substancji
chemicznych, weryfikacji wartoœci NDS dla 14 substancji che-
micznych oraz weryfikacji wartoœci NDN dla drgañ i promie-
niowania optycznego. W 2001 r. s¹ planowane trzy posiedze-
nia Miêdzyresortowej Komisji, na których bêd¹ dyskutowane
i ustalane wartoœci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ dla ok.
22 substancji oraz dokumentacja dla py³ów sztucznych w³ó-
kien mineralnych.

dr JOLANTA SKOWROÑ – Sekretarz Miêdzyresortowej Komisji
ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych

dla Zdrowia w Œrodowisku Pracy

VII Ogólnopolski Konkurs
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

18 grudnia 2000 r. w siedzibie
Sejmu RP odby³o siê uroczyste
podsumowanie i wrêczenie

nagród w VII Ogólnopolskim Konkursie
Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej.

Organizatorami Konkursu byli: Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy, Konfederacja
Pracodawców Polskich, Zwi¹zek Rze-
mios³a Polskiego, Business Centre Club,
Polska Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych i Krajowa Izba Gospodarcza.

Intencj¹ ludzi, którzy po raz siódmy
organizuj¹ konkurs jest upowszechnianie
problematyki ochrony pracy, inspirowa-
nie pracodawców do podejmowania ak-
tywnych dzia³añ na rzecz ochrony pracy,
a tak¿e popularyzacja szczególnie war-
toœciowych, zas³uguj¹cych na wyró¿nie-
nie przyk³adów dokonañ pracodawców

organizuj¹cych pracê bezpieczn¹, ergo-
nomiczn¹, przyczyniaj¹c¹ siê tym samym
do poprawy warunków bezpieczeñstwa
pracy w kraju.

Doceniaj¹c znaczenie tworzenia bez-
piecznych i przyjaznych dla pracownika
warunków pracy, Prezydent RP Pan Alek-
sander Kwaœniewski skierowa³ list gratu-
lacyjny do wszystkich nagrodzonych i wy-
ró¿nionych w Konkursie pracodawców.

Od pierwszej edycji Konkursu do chwi-
li obecnej wy³oniono 125 laureatów. Cho-
cia¿ nagroda G³ównego Inspektora Pra-
cy ma charakter presti¿owy (poz³acana
plakietka wraz z dyplomem) – zaintere-
sowanie konkursem roœnie. W 1994 r.
zg³oszono 83 zak³ady, z tego 20 nomino-
wano do etapu centralnego.

W VII edycji Konkursu zg³osi³o siê
prawie 300 firm, spoœród których 44 za-

kwalifikowano do etapu centralnego.
Komisja Konkursowa przyzna³a 9 nagród
i 8 wyró¿nieñ pracodawcom reprezentu-
j¹cym ró¿ne rodzaje zak³adów.

Ze wzglêdu na skalê problemów wy-
stêpuj¹cych w dziedzinie ochrony pracy,
regulamin konkursu przewidzia³ podzia³
pracodawców na trzy grupy: zak³ady do
50 osób zatrudnionych, od 51–250 oraz
powy¿ej 250 osób.

W grupie zak³adów
do 50 zatrudnionych
I nagrodê otrzymali Panowie: Andrzej

Regliñski i Piotr Regliñski – w³aœciciele
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlo-
wo-Us³ugowego ARTSTAL S.C. w Somo-
ninie.

Pracodawcy ci¹gle modernizuj¹ i uno-
woczeœniaj¹ swój zak³ad. W celu zmniej-


