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Nara¿enie zawodowe
na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce
– ocena szacunkowa

Naturalne promieniowanie UV stanowi zagro¿enie dla du¿ej grupy pracowników wykonuj¹cych prace na 
wolnym powietrzu. Jest ono przyczyn¹ wystêpowania ró¿nego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotwo-
rów skóry. Chocia¿ promieniowanie nadfioletowe jest uwa¿ane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedynie 
ekspozycja na sztuczne �ród³a tego promieniowania podlega szczególnej uwadze – istniej¹ odpowiednie 
warto�ci NDN, a tak¿e obligatoryjnie dokonywana ocena ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych 
na ich promieniowanie. 
Dotychczas nie zajmowano siê ocen¹ zagro¿enia pracowników eksponowanych na naturalny nadfiolet, choæ 
ich liczba jest znacznie wiêksza ni¿ pracowników eksponowanych na sztuczne UV, a w okresie wiosenno-letnim 
dzienne dawki naturalnego UV otrzymywane przez pracowników s¹ bardzo du¿e. Pomijanie tego szkodliwego 
czynnika przy ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na zewnêtrznych stanowiskach pracy 
jest zjawiskiem powszechnym.

Occupational exposure to solar ultraviolet radiation in Poland – estimation
Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of 
various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat 
to one’s health, exposure to artificial sources only is under particular attention. Exposure limit values to artificial 
UV are specified and the occupational risk assessment is carried out unconditionally. 
Risk assessment for workers exposed to solar ultraviolet radiation has been not carried out yet, however daily 
radiant exposure (doses) of natural UV in Spring & Summer seasons are very high and the number of work-
ers exposed to natural UV and  is much higher than workers exposed to artificial UV radiation. In general this 
hazardous factor is omitted in risk assessment for outdoor workers.Fo
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Wstêp
Wed³ug danych GUS o zatrudnionych na sta-

nowiskach pracy, usytuowanych na zewn¹trz po-
mieszczeñ (w przestrzeni otwartej) w sektorach: 
budownictwo, le�nictwo, rybo³ówstwo i rolnic-
two, a tym samym potencjalnie eksponowanych 
na gro�ne dla zdrowia, naturalne promieniowanie 
nadfioletowe (UV) wynika, ¿e w 2007 roku na 
takich stanowiskach pracowa³o ok. 2,84 mln 
osób, co stanowi³o oko³o 20,5% wszystkich 
zatrudnionych w Polsce [1]. Uwzglêdniaj¹c fakt, 
¿e w Polsce znacz¹ca ilo�æ naturalnego nad-
fioletu wystêpuje w okresie wiosenno-letnim, 
czynnik ten powinien byæ brany pod uwagê 
zarówno przy ocenie ryzyka zawodowego, jak 
i przy dzia³aniach prewencyjnych. Wyniki badañ 
przeprowadzonych przez �wiatow¹ Organizacjê 
Zdrowia (World Health Organization – WHO), 
zawarte m.in. w raporcie pt. ”Solar ultrafiolet 
radiation. Global burden of diseases from solar 
ultrafiolet radiation” [2] wskazuj¹, ¿e nadmierna 
ekspozycja na naturalny nadfiolet w XXI w. jest 
rocznie przyczyn¹ ok. 66 tys. przedwczesnych 
zgonów na skutek ró¿nego rodzaju nowotworów 
skóry, w tym czerniaka.

Obecnie czynnik szkodliwy, jakim jest naturalne 
promieniowanie nadfioletowe nie jest uwzglêd-
niany ani przy ocenie ryzyka zawodowego, 
ani w dzia³aniach prewencyjnych. Istniej¹cych 
warto�ci najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ 
(NDN) i metod ich pomiaru stosowanych do oceny 
zagro¿enia sztucznym UV nie mo¿na stosowaæ do 
ekspozycji na naturalne promieniowanie UV, ze 
wzglêdu na du¿¹ zmienno�æ tego promieniowania 
w czasie. Taka sytuacja przyczyni³a siê do podjêcia 
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwo-
wy Instytut Badawczy dzia³añ w celu opracowania 
metody badania ekspozycji oraz oceny ryzyka 
zawodowego pracowników eksponowanych na 
naturalne promieniowanie nadfioletowe. Artyku³ 
przedstawia wyniki szacunkowej analizy zagro¿eñ 
naturalnym promieniowaniem nadfioletowym dla 
wybranych grup zawodowych w Polsce.

Charakterystyka naturalnego 
promieniowania nadfioletowego

Naturalnymi �ród³ami promieniowania 
nadfioletowego s¹: S³oñce, niebosk³on, Ksiê¿yc, 
planety oraz gwiazdy. Najwa¿niejszym z punktu 
widzenia wp³ywu na ¿ycie na Ziemi naturalnym 

�ród³em promieniowania UV jest S³oñce. Widmo 
emitowanego przez tê gwiazdê promieniowania 
jest zbli¿one do widma cia³a doskonale czarne-
go, którego temperatura powierzchni wynosi 
~6000 K, co przedstawiono na rys. 1. 

Przy bezchmurnym niebie energia promienio-
wania UV stanowi oko³o 7% ca³kowitej energii 
promieniowania emitowanego przez S³oñce.

S³oneczne promieniowanie UV przechodz¹c 
przez atmosferê jest poch³aniane przez cz¹-
steczki ozonu i tlenu. Na skutek tego procesu 
struktura widmowa promieniowania s³onecznego 
ulega znacznemu zubo¿eniu. Atmosfera ziemska 
poch³ania bowiem 100% promieniowania z za-
kresu UV-C (promieniowanie o d³ugo�ciach fali 
z zakresu 100-280 nm) oraz 90% promienio-
wania z zakresu UV-B (promieniowanie o d³u-
go�ciach fali z zakresu 280-315 nm). Niemniej 
jednak w tych rejonach globu ziemskiego, gdzie 
wystêpuje dziura ozonowa (Australia, Arktyka) 
przy powierzchni Ziemi rejestruje siê wiêksze 
ni¿ w innych rejonach kuli ziemskiej natê¿enia 
promieniowania z zakresu UV-B [4, 5]. W zwi¹zku 
z tym do powierzchni Ziemi dociera g³ównie 
promieniowanie o zakresie d³ugo�ci fal od 290 
do 400 nm (UV-A i czê�ciowo UV-B). 
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Skutki biologiczne 
oddzia³ywania nadfioletu 

Dzia³anie promieniowania nadfioletowego na 
cz³owieka ma charakter fotochemiczny, a jego 
skutek biologiczny zale¿y od ilo�ci poch³oniê-
tego promieniowania, d³ugo�ci fali i rodzaju 
eksponowanej tkanki. Ilo�æ poch³oniêtego przez 
tkankê promieniowania jest zale¿na od jej 
napromienienia oraz wspó³czynników odbicia 
i przepuszczania eksponowanej tkanki. Pro-
mieniowanie nadfioletowe mo¿e spowodowaæ 
zarówno korzystne, jak i szkodliwe skutki dla 
zdrowia cz³owieka.

Korzystny wp³yw nadfioletu polega miêdzy 
innymi na dzia³aniu przeciwkrzywicznym (po-
wstawanie witaminy D3), a tak¿e przyczynia siê 
do wzrostu odporno�ci organizmu, obni¿enia 
ilo�ci cholesterolu, szybszego gojenia siê ran, 
ustêpowania infekcji i niektórych chorób skóry 
(w tym m.in. ³uszczycy czy egzemy), poza tym do 
leczenia ¿ó³taczki u noworodków. W wymienio-
nych przypadkach ekspozycja na promieniowanie 
UV odbywa siê pod kontrol¹ medyczn¹, a sto-
sunek korzy�ci p³yn¹cych z tego typu terapii do 
ewentualnego ryzyka jej efektów ubocznych jest 
spraw¹ oceny medycznej. Jednak nadmierna eks-
pozycja na promieniowanie nadfioletowe mo¿e 
prowadziæ do skutków szkodliwych w odniesieniu 
do oczu i skóry, a tak¿e negatywnie wp³ywaæ na 
system immunologiczny cz³owieka.

Efekty szkodliwe ze wzglêdu na czas ich 
wyst¹pienia po ekspozycji skóry lub oczu na 
promieniowanie nadfioletowe dzielimy na ostre 
i przewlek³e (tabela 1.). Ostre wystêpuj¹ maksy-
malnie do 24 godzin po ekspozycji, natomiast 
przewlek³e znacznie pó�niej, czêsto po wielolet-
niej ekspozycji.

Z uwagi na przedstawione wy¿ej skutki szkodliwe 
oddzia³ywania promieniowania nadfioletowego na 
organizm cz³owieka promieniowanie to zaliczane jest 
do czynników szkodliwych w �rodowisku pracy.

Danemu rodzajowi skutku biologicznego 
odpowiada charakterystyczny, w³a�ciwy mu, 
wzglêdny rozk³ad widmowy skuteczno�ci bio-
logicznej promieniowania optycznego (krzywa 
skuteczno�ci biologicznej promieniowania 
optycznego). Na podstawie wielu badañ ekspe-
rymentalnych opracowano krzywe skuteczno�ci 
biologicznej nadfioletu, w tym:

• krzyw¹ skuteczno�ci w wywo³ywaniu rumie-
nia skóry (krzywa erytemalna, rys. 2.)

• krzyw¹ skuteczno�ci wytwarzania witaminy 
D3

• krzyw¹ skuteczno�ci w wywo³ywaniu raka 
skóry

• krzyw¹ skuteczno�ci uszkodzenia DNA
• krzyw¹ skuteczno�ci w wywo³ywaniu za-

palenia rogówki
• krzyw¹ skuteczno�ci w wywo³ywaniu za-

palenia spojówki.

W praktyce powszechnie stosowana jest krzy-
wa skuteczno�ci erytemalnej (rys. 2.), gdy¿ przy 
jej pomocy wyznaczany jest przez wszystkie sta-
cje meteorologiczne na �wiecie indeks UV. Indeks 
UV jest to wzglêdna jednostka miary naturalnego 
promieniowania UV, dotycz¹ca jego erytemalne-
go oddzia³ywania na skórê cz³owieka.

Ekspozycja na naturalne 
promieniowanie nadfioletowe

Natê¿enie i czêstotliwo�æ ekspozycji ludzi 
eksponowanych zawodowo na naturalne pro-
mieniowanie nadfioletowe jest ró¿na dla ró¿nych 
grup zawodowych. Warto�ci natê¿enia i czêsto-
tliwo�ci ekspozycji maj¹ bezpo�redni wp³yw na 
poziom ryzyka wyst¹pienia skutków ubocznych 
dla zdrowia cz³owieka.

Przy przeprowadzaniu analizy zagro¿eñ zdro-
wia pracowników eksponowanych na naturalne 
promieniowanie nadfioletowe uwzglêdnia siê 
nastêpuj¹ce czynniki: 

• lokalne natê¿enia promieniowania UV okre-
�lane przez indeks UV (na terenie Polski)

• szacunek liczby osób zatrudnionych na ró¿-
nych zewnêtrznych stanowiskach pracy

• szacunkowy czas i czêstotliwo�æ ekspozycji 
ró¿nych grup zawodowych.

Lokalne natê¿enia promieniowania UV w Polsce
W Polsce pomiarami natê¿enia naturalnego 

promieniowania UV oraz wyznaczaniem indeksu 
UV zajmuje siê Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Pomiary wykonywane s¹ w trzech 
stacjach meteorologicznych znajduj¹cych siê: na 
po³udniu kraju: w Zakopanem (stacja Kasprowy), 
w centrum kraju w Legionowie, oraz na pó³nocy 
w £ebie. W tabeli 2. (str. 16.) zamieszczono dane 
dotycz¹ce �rednich warto�ci indeksu UV wyzna-
czonych w poszczególnych miesi¹cach na pod-
stawie pomiarów przeprowadzonych w stacjach 
meteorologicznych w latach 2000-2005.

Na podstawie danych zamieszczonych 
w tab. 1. i 2. oraz przy przyjêciu kryteriów katego-

Rys. 1.Widmo promieniowania emitowanego przez S³oñce [3]
Fig. 1. Solar radiation spectrum [3]

Rys. 2. Krzywa wzglêdnej skuteczno�ci erytemalnej opublikowana przez Miêdzynarodow¹ 
Komisjê O�wietleniow¹ (CIE) [6]. (Funkcja skuteczno�ci erytemalnej przyjmuje warto�æ 
maksymaln¹ równ¹ 1 dla promieniowania o d³ugo�ci fali � > 297 nm)
Fig. 2. The CIE  (International Commission on Illumination) reference action spectrum for erythema 
in human skin  [6] (Function of erythematic efficiency equals 1 for wavelengths  ��> 297 nm) 

Tabela 1. Klasyfikacja efektów szkodliwych dla skóry i oczu wywo³anych ekspozycj¹ na naturalne promieniowanie 
nadfioletowe, ze wzglêdu na czas ich wyst¹pienia po ekspozycji
Table 1. Hazardous effects for skin and eyes following an exposure to UV radiation in respect of  time of their occurrence 
after the exposure

Rodzaj skutku Efekty szkodliwe w odniesieniu do skóry Efekty szkodliwe w odniesieniu do oczu

Ostre erytema (rumieñ)
fotodermatozy
poparzenie s³oneczne

zapalenie rogówki
zapalenie spojówki
³¹czne zapalenie rogówki i spojówki

Przewlek³e pigmentacja (piegi)
fotostarzenie skóry
keratozy s³oneczne
zmiany przednowotworowe i nowotworowe
rak skóry (czerniak; podstawno- i kolczystokomórkowy) 

skrzydlik
zaæma
rak oka
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ryzacji ekspozycji na promieniowanie UV mo¿na 
stwierdziæ, ¿e:

• najwiêksze �rednie natê¿enie promieniowa-
nia UV w Polsce wystêpuj¹ w okresie wiosenno-
letnim, przy czym od maja do sierpnia �rednie 
miesiêczne warto�ci indeksu UV wynosz¹ co 
najmniej 4

• natê¿enie promieniowania UV w Polsce 
ro�nie w miarê przesuwania siê w kierunku 
ni¿szych warto�ci szeroko�ci geograficznej (na 
po³udnie).

Stwierdzenia te odnosz¹ siê do �rednich 
miesiêcznych warto�ci indeksu UV. Na podsta-
wie �rednich dziennych przebiegów zmienno�ci 
w poszczególnych miesi¹cach mo¿na jednak 
stwierdziæ, ¿e o pewnej porze dnia w miesi¹cach 
wiosenno-letnich natê¿enie naturalnego promie-
niowania UV jest du¿o wiêksze. Na rysunkach 
3. oraz 4. przedstawiono dobow¹ zmienno�æ 
indeksu UV dla £eby (Lb), Legionowa (Lg) 
i Zakopanego (Za) odpowiednio dla kwietnia 
i czerwca.

Zgodnie z warto�ciami indeksu UV odczyta-
nymi z rys. 3., �rednia ekspozycja na naturalne 
promieniowanie nadfioletowe w Polsce w ci¹gu 

dnia w kwietniu odpowiada kategorii ekspozycji 
„wysoka” (indeks UV z zakresu 6÷7) w godzinach 
od 9 do 14 dla stacji Zakopane oraz „umiarkowa-
na” w po³o¿onych bardziej na pó³noc czê�ciach 
kraju. Wraz ze zmniejszaniem siê warto�ci k¹ta 
zenitalnego S³oñca wynikaj¹cym z obrotu Ziemi 
po orbicie oko³os³onecznej, dzienny przebieg na-
tê¿enia naturalnego promieniowania UV przybie-
ra coraz wiêksze warto�ci. Maksymalne natê¿enie 
tego promieniowania w Polsce obserwowane 
jest w czerwcu, wówczas zgodnie z wykresem 
zamieszczonym na rysunku 4. w ca³ym kraju od 
godziny 10 do 17 wystêpuje kategoria ekspozycji 
„wysoka”. 

Wynika z tego, ¿e – mimo i¿ �rednia ekspozy-
cja na promieniowanie UV w Polsce odpowiada 
kategorii ekspozycji „niska” (indeks UV z zakresu 
0÷2) b¹d� „umiarkowana” (indeks UV z zakresu 
3÷5) – to w okresie wiosenno-letnim w ci¹gu dnia 
pracownicy zatrudnieni na zewnêtrznych stano-
wiskach pracy przez kilka godzin eksponowani s¹ 
na naturalne promieniowanie UV charakteryzu-
j¹ce siê du¿ym natê¿eniem. Zwi¹zane z tym jest 
wysokie ryzyko wyst¹pienia skutków szkodliwych 
dla zdrowia.

Szacunkowa analiza zagro¿eñ 
na zewnêtrznych 
stanowiskach pracy

Na podstawie analizy czynno�ci wykonywa-
nych przez ró¿ne grupy zawodowe eksponowane 
na naturalny nadfiolet okre�lono szacunkowo 
natê¿enie i czêsto�æ ekspozycji (tabela 3.).

Najbardziej nara¿eni na naturalne promieniowa-
nie nadfioletowe s¹ rolnicy, pracownicy budowlani 
wykonuj¹cy roboty stanu surowego, marynarze oraz 
ratownicy wodni. Najliczniejsz¹ grup¹ zawodow¹ 
spo�ród wymienionych s¹ rolnicy. Bior¹c pod uwa-
gê, ¿e czas trwania ich ekspozycji w ci¹gu dnia jest 
d³ugi oraz fakt, i¿ promieniowanie UV ma w Polsce 
prawie dwukrotnie wiêkszy wp³yw na powstawanie 
nowotworów skóry, ni¿ na wywo³ywanie erytemy 
(rumienia), zagro¿enie wyst¹pieniem skutków szko-
dliwych ekspozycji na naturalny nadfiolet uznaje siê 
za du¿e (na podstawie danych IMGW [10]).

Pracownicy budowlani zazwyczaj eksponowani 
s¹ na promieniowanie o du¿ym natê¿eniu codziennie, 
tak¿e w sezonie zimowym. W zwi¹zku z tym mo¿na 
ich uznaæ za najbardziej zagro¿onych skutkami 
ubocznymi ekspozycji na naturalny nadfiolet. 

W przypadku grup zawodowych, których 
przedstawiciele pracuj¹ na morzu b¹d� w jego bli-
skim s¹siedztwie oraz przy zamkniêtych akwenach 
wodnych, mo¿na mówiæ o du¿ej ekspozycji, bêd¹cej 
wynikiem jej du¿ego natê¿enia i czêsto�ci, a tak¿e 
brakiem naturalnych os³on przed promieniowaniem 
UV. Pewien wyj¹tek stanowi¹ w tym przypadku 
rybacy, którzy zazwyczaj wyp³ywaj¹ w morze 
w �rodku nocy i wracaj¹ rano, b¹d� p³ywaj¹ na 
du¿ych, nowoczesnych jednostkach, gdzie za³oga 

Tabela 2. �rednia miesiêczna warto�æ indeksu UV z lat 2000-2005 [8]
Table 2. Average monthly values of UV index ranging years 2000 – 2005 [8]

I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII

£eba 0,22 0,57 1,42 2,56 3,97 4,45 4,54 3,99 2,63 1,13 0,38 0,17

Legionowo 0,32 0,78 1,73 2,82 4,36 4,71 4,85 4,15 2,79 1,43 0,52 0,25

Zakopane 0,58 1,09 2,19 3,19 4,56 4,73 4,58 4,13 2,94 1,74 0,78 0,47

Rys. 3. Dobowa zmienno�æ indeksu UV dla £eby (Lb), Legionowa (Lg) i Zakopanego (Za) 
w kwietniu; �redni przebieg z okresu 1994-1999  i w dniach z maksymaln¹ warto�ci¹ 
indeksu UV w tym okresie [7]
Fig.3. Daily variation of UV index in April for £eba (Lb), Legionowo (Lg) and Zakopane 
(Za ), average course in days of maximum UV index in years: 1994-1999 [7]

Rys. 4. Dobowa zmienno�æ indeksu UV dla £eby (Lb), Legionowa (Lg) i Zakopanego 
(Za) w czerwcu; �redni przebieg z okresu 1994-1999 i w dniach z maksymaln¹ warto�ci¹ 
indeksu UV w tym okresie [7]
Fig.4. Daily variation of UV index in June for £eba (Lb), Legionowo (Lg) and Zakopane (Za ), 
average course in days of maximum UV index in years: 1994-1999 [7]
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wiêkszo�æ czasu pracy spêdza na swoich stanowi-
skach pod pok³adem. W zwi¹zku z tym ekspozycjê 
zawodow¹ rybaków i zagro¿enie wyst¹pieniem 
skutków szkodliwych ocenia siê jako �rednie.

Podsumowanie
Obecnie w Polsce nie prowadzi siê statystyk 

dotycz¹cych chorób oczu i skóry wywo³anych 
naturalnym UV (takie dane zbiera siê jedynie 
w przypadku ekspozycji na promieniowanie UV 
emitowane przez sztuczne �ród³a).

W Polsce w 2007 r. na zewnêtrznych stano-
wiskach pracy w Polsce zatrudnionych by³o oko³o 

2,84 mln osób, z czego najwiêksz¹ grupê stanowili 
rolnicy oraz robotnicy budowlani (odpowiednio 
2,09 mln i 690 tys. pracowników). Przedstawiciele 
tych grup zawodowych s¹ czêsto eksponowani na 
naturalne promieniowanie nadfioletowe o du¿ych 
natê¿eniach. Pomimo, ¿e �rednie roczne natê¿enie 
promieniowania UV w Polsce jest ma³e, to w ci¹gu 
dnia, w okresie wiosenno-letnim – ro�nie, a naj-
wiêksze warto�ci wystêpuj¹ w czerwcu przez kilka 
godzin pomiêdzy godzin¹ 10 a 17. W konsekwencji 
mo¿e to prowadziæ do zwi¹zanych z t¹ ekspozycj¹ 
chorób oczu i skóry.

Spo�ród zatrudnionych na zewnêtrznych 
stanowiskach pracy przez co najmniej 50% czasu 

Tabela 3. Ekspozycja zawodowa na naturalne promieniowanie nadfioletowe przedstawicieli poszczególnych grup 
zawodowych – analiza zagro¿eñ [8, 9, 10]
Table 3. Occupational exposure to natural UV  radiation of various work groups representatives  – hazard evaluation 
[8, 9, 10]

Grupa zawodowa Ekspozycja Czêsto�æ ekspozycji

Betoniarze du¿e du¿a

Brukarze du¿e du¿a

Dekarze du¿e du¿a

In¿ynierowie budowy du¿e du¿a

Marynarze du¿e du¿a

Monterzy rusztowañ du¿e du¿a

Monterzy szalunków du¿e du¿a

Ratownicy du¿e du¿a

Rolnicy du¿e du¿a

Zbrojarze du¿e du¿a

Bitumiarze �rednie du¿a

Cie�le �rednie du¿a

Pracownicy le�ni �rednie du¿a

Ogrodnicy �rednie du¿a

Kamieniarze �rednie du¿a

Rybacy �rednie du¿a

Malarze budowlani �rednie �rednia

Monterzy linii elektrycznych i telekomunikacyjnych �rednie �rednia

Operatorzy ci¹gników rolniczych �rednie �rednia

Operatorzy walców �rednie �rednia

Operatorzy wózków wid³owych �rednie �rednia

Sportowcy �rednie �rednia

Listonosze, sprzedawcy uliczni �rednie ma³a

Kelnerzy oraz pracownicy hotelowi ma³e du¿a

Operatorzy ³adowarek ma³e �rednia

Operatorzy uk³adarek asfaltu ma³e �rednia

Mechanicy konserwatorzy ma³e �rednia

Kierowcy ma³e ma³a

Operatorzy wytwórni mas bitumicznych ma³e ma³a

Piloci statków powietrznych i nawigatorzy ma³e ma³a

pracy najbardziej eksponowane na naturalne pro-
mieniowanie UV grupy zawodowe to: betoniarze, 
brukarze, dekarze, in¿ynierowie budowy, marynarze, 
monterzy rusztowañ i szalunków, ratownicy, rolnicy, 
zbrojarze, wobec czego u tych pracowników czêsto 
mo¿e wystêpowaæ du¿e ryzyko zawodowe zwi¹za-
ne z ekspozycj¹ na naturalne promieniowanie UV.

Pracownicy zatrudnieni na zewnêtrznych sta-
nowiskach pracy powinni byæ �wiadomi zagro¿eñ 
powodowanych przez nadfiolet i poinformowani 
o �rodkach technicznych i organizacyjnych ogra-
niczaj¹cych ryzyko zdrowotne zwi¹zane z tymi 
zagro¿eniami.

Na podstawie wyników pomiarów dawek 
promieniowania UV otrzymywanych przez 
pracowników na ró¿nych stanowiskach pracy, 
w CIOP-PIB opracowane zostan¹ kryteria oraz 
metoda oceny ryzyka zawodowego zwi¹zane-
go z tym czynnikiem, których wprowadzenie 
powinno przyczyniæ siê do wzrostu �wiadomo�ci 
zarówno pracodawców, jak i pracowników co do 
konieczno�ci podejmowania dzia³añ ograniczaj¹-
cych stwierdzone ryzyko zawodowe.
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