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W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie
minimalnych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, dotycz¹cych nara¿enia pracowników
na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi). Zaprezentowano równie¿
wymagania polskich przepisów prawnych wdra¿aj¹cych dyrektywê 2002/44/WE.
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A strategy of protection against vibration at work – New European and Polish regulations
This paper analyses the provisions of Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council
on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising
from physical agents (vibration). Also presented are the provisions of Polish regulations which implement
Directive 2002/44/EC.

Wstêp
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
mia³y obowi¹zek wprowadzenia w ¿ycie do dnia
6 czerwca 2005 r. przepisów wdra¿aj¹cych
postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie minimalnych wymagañ
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa,
dotycz¹cych nara¿enia pracowników na ryzyko
spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami
mechanicznymi) [1]. Dyrektywa ta jest pierwsz¹
dyrektyw¹ europejsk¹ określaj¹c¹ strategiê
ochrony pracowników przed drganiami mechanicznymi.
Drgania mechaniczne (wibracje) s¹ jednym
z czynników środowiska pracy, na który uskar¿a
siê znaczny odsetek pracowników w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej (w tym w Polsce).
Na pytanie zadane w ankiecie*: Czy jest Pan/i nara¿ony na wibracje od narzêdzi rêcznych, maszyn
itp.? – blisko 25% pracowników odpowiedzia³o:
Tak, przez co najmniej jedn¹ czwart¹ czasu pracy,
a ponad 10% (ok. 20 milionów) – Przez ca³y lub
prawie ca³y czas pracy [2].
Nara¿enie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu cz³owieka przez koñczyny górne,
tzw. drgania miejscowe, mo¿e byæ przyczyn¹
choroby zawodowej – tzw. zespo³u wibracyjnego
w postaci naczyniowo-nerwowej, kostno-stawo* Przegl¹d warunków pracy przeprowadzony w latach
2000 – 2001 przez Europejsk¹ Fundacjê Poprawy
Warunków ¯ycia i Pracy w Dublinie.
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wej lub mieszanej: naczyniowo-nerwowej i kostno-stawowej [3]. Najczêściej rejestrowan¹ postaci¹
zespo³u wibracyjnego jest tzw. postaæ naczyniowa,
charakteryzuj¹ca siê napadowymi zaburzeniami
kr¹¿enia krwi w palcach r¹k.Wystêpuj¹ce wówczas
napadowe skurcze naczyñ krwionośnych objawiaj¹
siê bledniêciem opuszki jednego lub wiêcej palców.
Ta postaæ zespo³u wibracyjnego to tzw. objaw
Raynoda.
Nara¿enie na drgania mechaniczne o ogólnym
dzia³aniu na organizm cz³owieka (przekazywane
do organizmu przez stopy lub czêści tu³owia,
w szczególności miednicê lub plecy), tzw. drgania
ogólne, mo¿e byæ przyczyn¹ zmian chorobowych
w uk³adzie kostnym (g³ównie w odcinku lêdźwiowym krêgos³upa) i narz¹dów wewnêtrznych.
Zespó³ bólowy krêgos³upa, bêd¹cy nastêpstwem
zmian chorobowych, a wystêpuj¹cy u osób
nara¿onych zawodowo na drgania ogólne,
zosta³ uznany w niektórych krajach (np. w Belgii
i w Niemczech) za chorobê zawodow¹, podobnie jak zespó³ wibracyjny bêd¹cy nastêpstwem
dzia³ania drgañ miejscowych [4].
Na drgania ogólne nara¿eni s¹ przede
wszystkim kierowcy, motorniczy, maszyniści oraz
operatorzy maszyn budowlanych i drogowych,
a tak¿e pracownicy obs³uguj¹cy w pozycji stoj¹cej
maszyny i urz¹dzenia stacjonarne.
Pierwsza propozycja dyrektywy europejskiej,
uwzglêdniaj¹cej obowi¹zek ochrony przed drganiami mechanicznymi, zosta³a przedstawiona
przez Komisjê w latach 1993 – 1994 w ramach
propozycji dyrektywy Rady dotycz¹cej mini-

malnych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeñstwa pracowników nara¿onych
na czynniki fizyczne [5].
Ostatecznie, 25 czerwca 2005 r. Parlament
Europejski i Rada – uwzglêdniaj¹c opinie komitetów doradczych Unii – przyjê³y dyrektywê
2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagañ
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa,
dotycz¹cych nara¿enia pracowników na ryzyko
spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracj¹),
jako szesnast¹ dyrektywê szczegó³ow¹ w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.

Postanowienia
dyrektywy 2002/44/WE
W celu zapobiegania szkodliwemu wp³ywowi
drgañ mechanicznych na zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników, dyrektywa ustanawia wartości graniczne ekspozycji na drgania mechaniczne
oraz wartości progów dzia³ania, przy których
pracodawca jest zobowi¹zany podj¹æ określone
dzia³ania prewencyjne.
W przypadku drgañ miejscowych:
• wartośæ graniczna dziennej ekspozycji
odniesiona do 8 godzin wynosi A(8)h = 5 m/s2.
• wartośæ progu dzia³ania (czyli wartośæ
dziennej ekspozycji odniesiona do 8 godzin
określaj¹ca próg dzia³ania) wynosi A(8) h =
2,5 m/s2.
Wartośæ dziennej ekspozycji odniesiona
do 8 godzin A(8)h wyra¿ona jest jako równowa¿na dla 8 h wartośæ sumy wektorowej skutecz-
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nych, skorygowanych czêstotliwościowo wartości
przyspieszenia drgañ, wyznaczonych dla trzech
sk³adowych kierunkowych ahwx, ahwy, ahwz.
W zakresie metod pomiarów i wyznaczania
ekspozycji pracowników na drgania miejscowe
dyrektywa odnosi siê do normy miêdzynarodowej
ISO 5349-1:2001 (PN-EN ISO 5349-1:2004) [6].
W przypadku drgañ ogólnych:
• wartośæ graniczna dziennej ekspozycji
odniesiona do 8 godzin wynosi A(8)w = 1,15 m/s2,
lub w przypadku dawki drgañ (VDV) 21 m/s1,75.
• wartośæ progu dzia³ania wynosi w przypadku dziennej ekspozycji A(8)w = 0,5 m/s2,
a w przypadku dawki drgañ (VDV) 9,1 m/s1,75.
Dzienna ekspozycja A(8)w wyra¿ona jest jako
równowa¿na dla 8 h wartośæ przyspieszenia
drgañ, obliczona jako dominuj¹ca (najwiêksza)
skuteczna wartośæ skorygowanego czêstotliwościowo przyspieszenia drgañ (lub najwiêksza
wartośæ dawki drgañ VDV), spośród wyznaczonych wartości trzech sk³adowych kierunkowych
z uwzglêdnieniem w³aściwych wspó³czynników
1,4awx, 1,4awy, awz.
W zakresie metod pomiarów dyrektywa odnosi
siê do normy miêdzynarodowej ISO 2631-1:1997 [7].
Jednak obecnie, zdaniem autorów, do pomiarów
i wyznaczania dziennej ekspozycji na drgania
ogólne nale¿y stosowaæ now¹ normê europejsk¹
EN 14253 (2003) (PN-EN 14253) [8].
Uwzglêdniaj¹c wartości graniczne dziennej
ekspozycji na drgania mechaniczne i wartości
progów dzia³ania, dyrektywa określa obowi¹zki
pracodawców w zakresie ochrony pracowników
przed ryzykiem wynikaj¹cym lub mog¹cym
wynikaæ z nara¿enia na drgania mechaniczne
podczas pracy.
Podstawowym obowi¹zkiem pracodawcy
jest wyznaczenie i ocena ryzyka zawodowego.
W tym celu pracodawca powinien oceniæ i w razie
potrzeby, dokonaæ pomiarów dziennej ekspozycji
na drgania mechaniczne. Dopuszcza siê ocenê
ekspozycji w drodze obserwacji konkretnych
sposobów wykonywania pracy i odniesienia siê
do odpowiednich danych dotycz¹cych przewidywanych wartości ekspozycji, odpowiadaj¹cych
urz¹dzeniom stosowanym w konkretnych warunkach, w³¹cznie z informacj¹ od producenta
urz¹dzeñ.
Ocena i pomiary powinny byæ planowane
i realizowane w odpowiednich odstêpach czasu
przez w³aściwe, kompetentne s³u¿by lub osoby.
Dane uzyskane z oceny i/lub pomiarów powinny
byæ przechowywane w odpowiedniej postaci,
umo¿liwiaj¹cej odwo³anie siê do nich w późniejszym etapie.
Dokonuj¹c oceny ryzyka, pracodawca jest zobowi¹zany wzi¹æ pod uwagê m.in.:
• poziom, rodzaj i czas trwania nara¿enia
• wartości graniczne ekspozycji i wartości
progów dzia³ania
• skutki dla zdrowia i bezpieczeñstwa pracownika wynikaj¹ce z interakcji drgañ mechanicznych
i miejsca pracy lub środków pracy
• istnienie urz¹dzeñ zastêpczych, zaprojektowanych tak, aby ograniczyæ nara¿enie na drgania

• odpowiedzialnośæ pracodawcy za przed³u¿enie okresu nara¿enia na drgania ogólne poza
normalne godziny pracy
• szczególne warunki pracy, np. niskie temperatury.
Uwzglêdniaj¹c postêp techniczny i dostêpnośæ środków redukcji drgañ, pracodawca
powinien eliminowaæ u źród³a lub ograniczaæ
do minimum ryzyko wynikaj¹ce z nara¿enia
na drgania mechaniczne.
Gdy przekroczone s¹ wartości progów
dzia³ania, pracodawca jest zobowi¹zany ustaliæ
i wdro¿yæ program dzia³añ technicznych i/lub
organizacyjnych, zmierzaj¹cych do ograniczenia
nara¿enia, uwzglêdniaj¹cy w szczególności:
– inne metody pracy i środki pracy zwi¹zane
z mniejszym nara¿eniem na drgania
– urz¹dzenia ograniczaj¹ce drgania ogólne
(np. wibroizolowane siedziska) i drgania miejscowe (np. wibroizolowane uchwyty narzêdzi)
– programy konserwacji środków pracy
i stanowisk pracy
– informowanie i szkolenie pracowników
w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania środków
pracy
– odpowiednie harmonogramy pracy z przerwami na odpoczynek
– odzie¿ chroni¹c¹ przed zimnem i wilgoci¹.
W ¿adnym przypadku ekspozycja pracowników na drgania nie mo¿e przekraczaæ wartości
granicznych dziennej ekspozycji. Jeśli mimo
podjêtych środków dochodzi do przekroczenia
tych wartości, pracodawca ustala przyczyny przekroczenia, uzupe³nia środki ochronne i prewencyjne, aby zapobiec ponownemu przekroczeniu
wartości granicznych.
Pracodawca jest zobowi¹zany zapewniæ
pracownikom nara¿onym na drgania informacje
i szkolenie w zakresie wyników oceny ryzyka
zawodowego, wartości granicznych ekspozycji
i wartości progów dzia³ania oraz środków podjêtych dla jego wyeliminowania lub ograniczenia.
W przypadku przekroczenia wartości progów
dzia³ania, pracownikom przys³uguje odpowiednia
opieka zdrowotna, w tym badania kontrolne
stanu zdrowia.
W przypadku stwierdzenia schorzenia lub
szkodliwego wp³ywu dla zdrowia, które lekarz lub
specjalista uzna za skutek nara¿enia na drgania
mechaniczne:
• lekarz lub osoba odpowiednio wykwalifikowana informuje pracownika o wynikach badania
• pracodawca dokonuje analizy oceny ryzyka
i podjêtych dotychczas środków prewencyjnych,
wdra¿a środki konieczne do wyeliminowania zagro¿enia, zasiêgaj¹c porady specjalisty z zakresu
medycyny pracy lub innej osoby o odpowiednich
kwalifikacjach albo w³aściwego organu, uwzglêdnia mo¿liwośæ przeniesienia pracownika do innej
pracy, przy której nie wystêpuje ryzyko zwi¹zane
z dalsz¹ ekspozycj¹, zapewnia systematyczn¹
opiekê zdrowotn¹ i ocenê stanu zdrowia pracowników nara¿onych na podobn¹ ekspozycjê.
Dyrektywa wprowadza piêcioletni okres przejściowy na wdro¿enie postanowieñ dotycz¹cych

wprowadzenia granicznych wartości ekspozycji
na drgania mechaniczne. W odniesieniu do urz¹dzeñ stosowanych w sektorach rolnictwa i leśnictwa przys³uguje prawo do przed³u¿enia okresu
przejściowego o nie wiêcej ni¿ cztery lata.
W odniesieniu do transportu morskiego i lotniczego pañstwa cz³onkowskie mog¹ odst¹piæ
od przestrzegania wartości granicznych ekspozycji
na drgania ogólne w przypadkach uzasadnionych
istniej¹cym stanem techniki i okolicznościami.
W przypadku, gdy ekspozycja pracownika
na drgania mechaniczne utrzymuje siê poni¿ej
wartości progów dzia³ania, lecz podlega okresowo znacznym wahaniom i mo¿e sporadycznie
przekraczaæ wartośæ graniczn¹ ekspozycji,
pañstwa cz³onkowskie mog¹ tak¿e zgodziæ siê
na odstêpstwa od tej wartości. Jednak¿e w tym
przypadku wartośæ ekspozycji wyra¿ona średni¹
dla okresu 40 godzin nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
wartośæ graniczna ekspozycji.

Wdro¿enie dyrektywy 2002/44/WE
do prawa krajowego
Postanowienia dyrektywy dotycz¹cej drgañ
mechanicznych 2002/44/WE zosta³y wdro¿one
do prawa krajowego, równolegle z postanowieniami dyrektywy 2003/10/UE dotycz¹cej ha³asu
[9], rozporz¹dzeniem ministra gospodarki
i pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy pracach
zwi¹zanych z nara¿eniem na ha³as lub drgania mechaniczne [10].
Dyrektywa 2002/44/WE, określaj¹c minimalne
wymagania w zakresie ochrony pracowników
przed drganiami mechanicznymi, pozostawia pañstwom cz³onkowskim wybór miêdzy utrzymaniem
w mocy istniej¹cych a przyjêciem bardziej korzystnych przepisów w zakresie ochrony pracowników,
w szczególności mo¿liwośæ ustalenia w odniesieniu
do drgañ mechanicznych ni¿szych wartości progów dzia³ania lub wartości granicznych dziennej
ekspozycji. Wdro¿enie dyrektywy nie mo¿e bowiem uzasadniaæ regresu w stosunku do sytuacji
ju¿ istniej¹cej w danym pañstwie cz³onkowskim.
Bior¹c to pod uwagê, oraz fakt, ¿e wartości
najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ (NDN)
drgañ mechanicznych, określone w odrêbnym
rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki spo³ecznej
z dnia 29 listopada 2002 r. [11], s¹ ni¿sze od wartości
granicznych ekspozycji określonych w dyrektywie
2002/44/WE, do rozporz¹dzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. wprowadzono
jedynie wartości progów dzia³ania. W rozporz¹dzeniu tym określono natomiast obowi¹zki pracodawców, gdy przekroczone s¹ wartości NDN drgañ
mechanicznych i wartości progów dzia³ania.
W tabeli (str. 10.) przedstawiono najwa¿niejsze
obowi¹zki pracodawców w zakresie ochrony
pracowników przed drganiami mechanicznymi
wed³ug rozporz¹dzenia ministra gospodarki
i pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. wdra¿aj¹cego
postanowienia dyrektywy 2002/44/WE. Przepisy
rozporz¹dzenia dotycz¹ wszystkich sektorów gospodarki, w tym transportu morskiego i lotniczego
oraz rolnictwa i leśnictwa.
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NAJWA¯NIEJSZE OBOWI¥ZKI PRACODAWCÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZED DRGANIAMI MECHANICZNYMI
WED£UG PRZEPISÓW ROZPORZ¥DZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY [10] WDRA¯AJ¥CEGO POSTANOWIENIA
DYREKTYWY 2002/44/WE [1]
The main obligations of employers regarding controlling vibration at work – the requirements of the Polish regulations
[10] which implement directive 2002/44/EC [1]

Wymagane dzia³ania
1
Wyznaczenie i ocena ryzyka
Pracodawca dokonuje pomiarów wielkości charakteryzuj¹cych
drgania mechaniczne oraz porównuje wyniki tych pomiarów
z wartościami NDN [11] * i wartościami progów dzia³ania [10]
Tryb, metody, rodzaj i czêstotliwośæ wykonania pomiarów, sposób
rejestrowania i przechowywania wyników oraz udostêpniania
pracownikom określaj¹ przepisy w sprawie badañ i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [12]
Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe zwi¹zane z nara¿eniem
pracowników na drgania mechaniczne wynikaj¹ce z cech
miejsca pracy oraz stosowanych środków lub procesów pracy
ze szczególnym uwzglêdnieniem m.in.:
– poziomu i rodzaju nara¿enia
– czasu trwania nara¿enia
– skutków dla zdrowia i bezpieczeñstwa pracownika wynikaj¹cych
z interakcji miêdzy ha³asem i drganiami mechanicznymi
i oddzia³ywañ drgañ mechanicznych na środki pracy lub miejsce
pracy
– wp³ywu niskich temperatur i zwiêkszonej wilgotności
na pracowników nara¿onych na drgania miejscowe
– informacji dotycz¹cych poziomu emisji drgañ mechanicznych
dostarczonych przez producenta środków pracy
– informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badañ
lekarskich pracowników [13]
Ocena ryzyka powinna byæ udokumentowana oraz dokonywana
ka¿dorazowo, gdy nast¹pi³y zmiany warunków wykonywania pracy
lub jeśli koniecznośæ weryfikacji wyka¿¹ wyniki profilaktycznych
badañ lekarskich
Unikanie i eliminowanie ryzyka
Pracodawca eliminuje u źród³a ryzyko zawodowe zwi¹zane
z nara¿eniem na drgania mechaniczne albo ogranicza je
do mo¿liwie najni¿szego poziomu, uwzglêdniaj¹c dostêpne
rozwi¹zania techniczne oraz postêp naukowo-techniczny
W przypadku osi¹gniêcia lub przekroczenia wartości progów
dzia³ania [10] pracodawca sporz¹dza i wprowadza w ¿ycie
program dzia³añ organizacyjno-technicznych zmierzaj¹cych
do ograniczenia nara¿enia na drgania mechaniczne. Program
powinien uwzglêdniaæ w szczególności:
– unikanie procesów lub metod pracy powoduj¹cych nara¿enie
na drgania mechaniczne i zastêpowanie ich innymi, stwarzaj¹cymi
mniejsze nara¿enie
– dobieranie środków pracy o mo¿liwie najmniejszym poziomie
emisji drgañ mechanicznych
– ograniczenie nara¿enia na drgania mechaniczne takimi środkami
technicznymi, jak: materia³y, elementy i uk³ady izoluj¹ce i t³umi¹ce
drgania, w tym amortyzowane siedziska, uchwyty i rêkawice
antywibracyjne
– projektowanie miejsc pracy i rozmieszczenie stanowisk pracy
w sposób umo¿liwiaj¹cy izolacjê od źróde³ drgañ mechanicznych
oraz ograniczaj¹cy jednoczesne oddzia³ywanie wielu źróde³ na
pracownika
– ograniczenie czasu i poziomu nara¿enia oraz liczby osób
nara¿onych na drgania mechaniczne przez w³aściw¹ organizacjê
pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu pracy
lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy
Nara¿enie indywidualne pracownika (rzeczywiste nara¿enie
po uwzglêdnieniu redukcji uzyskanej w wyniku stosowania
środków ochrony indywidualnej) nie mo¿e przekroczyæ wartości
NDN [11]
Środki ochrony indywidualnej
W przypadku gdy wielkości charakteryzuj¹ce drgania mechaniczne
przekraczaj¹ wartości progów dzia³ania oraz wystêpuje
koniecznośæ ochrony przed zimnem i wilgoci¹, pracodawca
zapewnia pracownikom nara¿onym na dzia³anie drgañ ogólnych
odzie¿ ochronn¹, a pracownikom nara¿onym na dzia³anie drgañ
miejscowych – rêkawice antywibracyjne
Informowanie i szkolenie pracowników
Pracodawca zapewnia pracownikom nara¿onym na dzia³anie
drgañ mechanicznych informacje i szkolenie w zakresie wyników
oceny ryzyka zawodowego, potencjalnych jego skutków i środków
niezbêdnych do wyeliminowania lub ograniczenia tego ryzyka

Dzienna ekspozycja na drgania mechaniczne
A(8)h = 2,5 m/s2
A(8)h = 2,8 m/s2
A(8)h < 2,5 m/s2
A(8)w < 0,5 m/s2
A(8)w = 0,5 m/s2
A(8)w = 0,8 m/s2
2
3
4









































* W przypadku stanowisk pracy kobiet w ci¹¿y oraz m³odocianych dopuszczalne wartości drgañ mechanicznych s¹ określone w przepisach
w sprawie prac szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU 2002, nr 127, poz. 1092) oraz w przepisach w sprawie prac
wzbronionych m³odocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (DzU 2004, nr 200, poz. 2047).
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