
Podczas 67. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopusz-
czalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy 28 października 2011 r. rozpatrywano uzasadnienie propozycji wartości 
dopuszczalnego stê¿enia (NDS) dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, 
czyli dla kwarcu [14808-60-7] i krystobalitu [14464-46-1], które s¹ najbardziej 
rozpowszechnion¹ w środowisku pracy odmian¹ krystalicznej krzemionki.

Surowce krzemionkowe znajduj¹ wszechstronne zastosowanie do produkcji: 
materia³ów budowlanych, szk³a, ceramiki, krzemu i ¿elazokrzemu, zwi¹zków krze-
moorganicznych i wielu innych. Wed³ug GUS w Polsce zawodowo eksponowanych 
na py³y o dzia³aniu zw³ókniaj¹cym (g³ównie krystaliczn¹ krzemionkê) jest ponad 
50 tysiêcy osób. Mediana stê¿eñ respirabilnej frakcji py³ów zawieraj¹cych od 2 
do 50% krystalicznej krzemionki, obliczona na podstawie wyników oko³o 50 tys. 
pomiarów wykonanych w latach 2001-2005, by³a równa 0,56 mg/m3. Corocznie 
w Polsce stwierdza siê oko³o 100 nowych przypadków krzemowej pylicy p³uc. 
Wed³ug danych G³ównej Inspekcji Sanitarnej na stanowiskach pracy, na których 
wystêpowa³ py³ respirabilny zawieraj¹cy krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 50%, 
a jego stê¿enie przekracza³o wartośæ NDS, w 2007 r. by³y zatrudnione 282 osoby, 
a w 2010 r. 49 osób (32 osoby – produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, 
13 osób – produkcja metali, 2 osoby przy robotach zwi¹zanych z budow¹ obiektów, 
po 1 osobie – produkcja wyrobów z drewna oraz produkcja metalowych wyrobów 
gotowych). Analogicznie, na stanowiskach pracy, na których stwierdzono prze-
kroczenia NDS dla py³u respirabilnego zawieraj¹cego od 2 do 50% krystalicznej 
krzemionki w 2007 r. pracowa³y 8182 osoby, a w 2010 r. – 6598 osób. Najwiêksz¹ 
liczbê zatrudnionych nara¿onych powy¿ej wartości NDS na py³y zawieraj¹ce co naj-
mniej 2% krystalicznej krzemionki (z wy³¹czeniem py³ów wêglowych) notowano 
w kopalnictwie rud metali, przy produkcji metali i wyrobów z metali lub metalowych 
wyrobów gotowych, w budownictwie, przy produkcji wyrobów chemicznych.

Szkodliwe dzia³anie kwarcu i krystobalitu na organizm cz³owieka jest przede 
wszystkim zwi¹zane z d³ugotrwa³ym – najczêściej ponad 10-letnim – wdychaniem 
py³u, który mo¿e przedostawaæ siê do obszaru wymiany gazowej w p³ucach i tam 
toksycznie dzia³aæ na makrofagi, pneumocyty i inne komórki, wywo³uj¹c przewlek³¹ 
reakcjê zapaln¹, a nastêpnie zmiany zw³óknieniowe o charakterze guzkowym lub 
rozleg³ym. Innymi skutkami zdrowotnymi nara¿enia s¹: rak p³uc, choroby autoim-
munologiczne, bakteryjne i grzybicze powik³ania krzemicy, krzemica pozap³ucna 
oraz przewlek³e choroby nerek.

W badaniach epidemiologicznych osób nara¿onych na krystaliczn¹ krzemionkê 
wykazano, ¿e ryzyko rozwoju krzemicy jest proporcjonalne do dawki py³u i po oko³o 
40 latach nara¿enia wynosi: 2  3% w przypadku stê¿enia na poziomie 0,02 mg/m3,
5 ÷ 10%, gdy stê¿enie wynosi 0,05 mg/m3 i oko³o 20% dla stê¿eñ 0,1 ÷ 0,15 mg/m3.

Grupa Robocza Miêdzynarodowej Organizacji do Badañ nad Rakiem (IARC) 
na podstawie wyników badañ epidemiologicznych i doświadczalnych zaklasyfiko-
wa³a kwarc i krystobalit do grupy 1. – czynników rakotwórczych dla ludzi. Ryzyko 
wzglêdne rozwoju raka p³uc u nara¿onych na krystaliczn¹ krzemionkê najczêściej 
szacuje siê na poziomie 1,3 ÷ 1,4, przy czym u nara¿onych ze stwierdzon¹ krzemic¹ 
p³uc jest ono wyraźnie wiêksze i mieści siê w granicach 1,7 ÷ 2,4, natomiast u nara-
¿onych bez zmian radiologicznych w p³ucach wynosi 1,0 ÷ 1,2. Brak jednoznacznego 
potwierdzenia wzrostu ryzyka u nara¿onych bez zmian świadcz¹cych o rozwoju 
krzemicy powoduje, ¿e nie mo¿na rozstrzygn¹æ, czy nara¿enie na krystaliczn¹ 
krzemionkê jest bezpośrednio czynnikiem ryzyka raka p³uc, czy te¿ rak jest wtórnym 
skutkiem procesów zw³óknieniowych.

Rakotwórcze dzia³anie kwarcu i krystobalitu zosta³o potwierdzone na pod-
stawie wyników badañ doświadczalnych na szczurach. W badaniach przeprowa-
dzonych z u¿yciem innych gatunków zwierz¹t nie uzyskano podobnych rezul-
tatów. Wyniki badañ genotoksycznego dzia³ania krystalicznej krzemionki tak¿e 
nie s¹ jednoznaczne.

Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Nara¿enia 
na Oddzia³ywanie Czynników Chemicznych w Pracy (Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits – SCOEL), dotychczas nie ustali³ wartości norma-
tywu dla Unii Europejskiej. Wobec braku mo¿liwości ustalenia wartości progowej 
nara¿enia i uznaj¹c, ¿e ka¿de zmniejszenie nara¿enia bêdzie skutkowaæ redukcj¹ 
ryzyka zdrowotnego krzemicy i raka p³uc, SCOEL rekomenduje EU wartośæ 
OEL < 0,05 mg/m3.

Uwzglêdniaj¹c wyniki badañ epidemiologicznych dotycz¹cych zw³ókniaj¹cego 
dzia³ania kwarcu i krystobalitu oraz brak ustalenia poziomów NOAEL i/lub LOAEL, 
zaproponowano przyjêcie wartości NDS równej 0,05 mg/m3. Nara¿enie na takim 
poziomie nie gwarantuje wszystkim nara¿onym zawodowo na krzemionkê krysta-
liczn¹ przez oko³o 40 lat niepojawienia siê zmian w stanie ich zdrowia, ale nowa 
wartośæ NDS niew¹tpliwie przyczyni siê do znacznej poprawy warunków pracy. 
Wartośæ ta jest od 3 do 6 razy mniejsza od wartości obecnie obowi¹zuj¹cej dla 
py³ów respirabilnych zawieraj¹cych powy¿ej 50% krystalicznej krzemionki, oraz 

OSH UPDATE
Baza OSH UPDATE (rys. 4.) jest w pe³ni miêdzynarodowa, gdy¿ obejmuje 

obecnie 20 opracowywanych w ró¿nych krajach baz danych, zwi¹zanych z oma-
wian¹ tematyk¹. S¹ to zarówno krajowe, jak i opracowywane przez organizacje 
miêdzynarodowe, bazy danych. OSH UPDATE obejmuje tak¿e bazê CISDOC, 
w tym – polskie informacje w niej zawarte.

Baza zawiera ok. 820 tys. rekordów zawieraj¹cych opisy dokumentów. 
Zawiera te¿ ok. 69 tys. linków do pe³nych tekstów artyku³ów obejmuj¹cych 
190 tys. stron. Jest to obecnie prawdopodobnie najwiêksza baza danych 
zwi¹zana z problematyk¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy. Jest baz¹ odp³atn¹, 
ale na tle cen dostêpu do innych miêdzynarodowych baz danych oraz bardzo 
du¿ej zawartości informacji mo¿e stanowiæ cenne źród³o informacji o bhp i dzie-
dzinach pokrewnych dla specjalistów bhp, pracowników naukowych, studentów, 
wyk³adowców oraz innych zainteresowanych. Istnieje mo¿liwośæ tworzenia 
konsorcjum instytucji u¿ytkuj¹cych tê bazê, co mo¿e byæ wa¿ne dla krajowych 
bibliotek i ośrodków informacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy. Baza dostêpna 
jest pod adresem www.oshupdate.com, a tak¿e w CIOP-PIB (w bibliotece), jako 
¿e jest prenumerowana jest przez Ośrodek Informacji i Dokumentacji Instytutu, 
bêd¹cy jednocześnie Polskim Krajowym Centrum CIS.

FIREINF
Prenumerowana i udostêpniana przez CIOP-PIB jest tak¿e druga miê-

dzynarodowa baza Sheili Pantry, obejmuj¹ca 20 baz danych – 7 baz danych 
pe³notekstowych oraz 13 baz bibliograficznych, zwi¹zanych z szerok¹ tematyk¹ 
zagro¿eñ i ochrony przed po¿arami. Baza FIREINF zawiera tak¿e wiele opisów do-
kumentów dotycz¹cych ogólnych problemów bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy.

Wa¿nym źród³em informacji z omawianej tematyki jest tak¿e prowadzony 
przez firmê od 1996 r. portal OSHWORLD, zawieraj¹cy m.in. setki linków do no-
wości, artyku³ów, baz danych, instytucji z zakresu bhp (dostêp: http://www.
sheilapantry.com/oshworld/).

Rys. 4. Baza danych OSH UPDATE
Fig. 4. OSH UPDATE database

Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionej charakterystyki przyk³adowych źróde³ informacji 

zwi¹zanych z CIS, bazy danych z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, 
podobnie jak bazy dotycz¹ce innych dziedzin wiedzy, s¹ obecnie czêsto opra-
cowywane przez zespo³y miêdzynarodowe i zawieraj¹ zestawy baz danych 
z ró¿nych krajów. Korzystanie z tych baz daje u¿ytkownikom szybki dostêp 
do potrzebnych im informacji ze świata. Coraz szerzej te¿ bazy danych udo-
stêpniaj¹ linki do pe³nych tekstów dokumentów – korzystanie z nich wspiera 
prace specjalistów z zakresu bezpieczeñstwa pracy i innych zainteresowanych 
t¹ tematyk¹, u³atwia rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej, wspomaga dzia-
³ania w zakresie upowszechniania problematyki bezpiecznej i zdrowej pracy, 
i przyczynia siê do rozwoju kultury bezpieczeñstwa.

Przy rosn¹cych wymaganiach odbiorców informacji dostêpnośæ rzetelnej, 
specjalistycznej wiedzy jest bardzo wa¿na, tak¿e ze w zglêdu na du¿¹ liczbê 
dyscyplin, zwi¹zanych z problematyk¹ bhp.
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od 6 do 10 razy mniejsza ni¿ dopuszczalne stê¿enie, w przypadku py³ów zawiera-
j¹cych od 2 do 50% krystalicznej krzemionki.

W obecnym wykazie wartości dopuszczalnych czynników chemicznych 
istniej¹ wartości NDS dla py³u ca³kowitego i respirabilnego zawieraj¹cego woln¹ 
(krystaliczn¹) krzemionkê powy¿ej 50% oraz od 2 do 50%, przy czym za pomoc¹ 
metody wagowej określa siê masê cz¹stek py³u zawartego w jednostce objêtości 
powietrza (mg/m3). W tej masie krystaliczna krzemionka mo¿e stanowiæ 1/3 lub 
1/2 ca³ości, co oznacza, ¿e wartośæ NDS dla samej krzemionki powinna byæ od-
powiednio mniejsza od wartości NDS dla py³u ca³kowitego wynosz¹cej 2 mg/m3. 
Przy dyskutowanej propozycji NDS dla frakcji respirabilnej 0,05 mg/m3 oznaczaæ 
bêdzie siê tylko krzemionkê krystaliczn¹, a wiêc tylko czêśæ py³u ca³kowitego. 
Ze wzglêdu na wszechstronne zastosowanie krzemionki oraz jej dzia³anie rako-
twórcze jest to sygna³ dla przemys³u, ¿e nara¿enie na krystaliczn¹ krzemionkê 
powinno byæ zmniejszone do mo¿liwie najni¿szego poziomu.

W Polsce jest wdra¿ane porozumienie NEPSI (European Network of Silica) 
dotycz¹ce ochrony zdrowia pracowników przez prawid³owe obchodzenie siê 
i u¿ytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które j¹ zawieraj¹. Efekty tego 
porozumienia bêd¹ znane dopiero za kilka lat.

Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN po dyskusji przyjê³a przedstawion¹ 
dokumentacjê i zaproponowan¹ wartośæ NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki 
na poziomie 0,05 mg/m3, gdy¿ wartośæ ta nie budzi w¹tpliwości z punktu widzenia 
ochrony zdrowia pracowników. Zgodnie z przyjêt¹ przez Miêdzyresortow¹ Komisjê 
ds. NDS i NDN zasad¹ ustalania wartości dopuszczalnych w przypadku krzemionki 
krystalicznej problemem jest brak znormalizowanej metody analitycznej oznaczania 
frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki. Dopiero po jej opracowaniu Komisja 
sformu³uje wniosek do ministra pracy i polityki spo³ecznej w tej sprawie. Miêdzy-
resortowa Komisja ds. NDS i NDN wyst¹pi równie¿ do laboratoriów analitycznych 
z informacj¹, ¿e zgodnie z zaleceniami SCOEL w 2012 r. zostanie przyjêta nowa 
wartośæ dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, która bêdzie wymaga³a 
wprowadzenia nowej metody pomiarowej i analitycznej. Artyku³ w tej sprawie 
uka¿e siê w kwartalniku Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 
oraz w „Bezpieczeñstwie Pracy”.

Przedmiotem obrad Komisji by³o równie¿ sprawozdanie z kontroli warunków 
pracy pracowników zatrudnionych w nara¿eniu na kwas siarkowy (VI), przepro-
wadzonych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ w okresie od stycznia do czerwca 
2011 r. Kontrolê przeprowadzono w 1147 podmiotach gospodarczych stosuj¹cych 
kwas siarkowy (VI) w swojej dzia³alności. W wyniku kontroli stwierdzono prze-
kroczenia obowi¹zuj¹cej wartości NDS tj. 1 mg/m3 kwasu siarkowego (VI) w 2 
zak³adach, w których 21 pracowników by³o nara¿onych na dzia³anie tego kwasu 
na stanowiskach pracy. W pozosta³ych 1145 kontrolowanych zak³adach poziomy 
stê¿eñ kwasu siarkowego (VI) by³y poni¿ej wartości NDS. W latach 2006-2010 
stwierdzono 11 chorób zawodowych zwi¹zanych z d³ugotrwa³ym nara¿eniem 
na dzia³anie kwasu siarkowego (VI) w postaci roztworów lub mgie³. Najczêściej 
stwierdzan¹ jednostk¹ chorobow¹ by³o przedziurawienie przegrody nosa wywo-
³ane dzia³aniem ¿r¹cym lub dra¿ni¹cym kwasu.

Do Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN nap³ynê³o od ró¿nych przedsiê-
biorstw w Polsce du¿o pism zawieraj¹cych dane o nara¿eniu i liczbie osób nara-
¿onych oraz komentarz do wartości NDS 0,05 mg/m3 dla frakcji torakalnej kwasu 
siarkowego (VI) umieszczonej w projekcie rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki 
spo³ecznej zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych 
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (projekt 
dostêpny na stronie internetowej MPiPS). Generalnie przedsiêbiorstwa sygnalizuj¹ 
trudności w utrzymaniu tak niskich stê¿eñ kwasu siarkowego (VI) na stanowiskach 
pracy. Bior¹c pod uwagê zg³aszane uwagi i stanowisko CIOP-PIB, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³o do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opiniê 

w sprawie ustalenia 3-letniego vacatio legis na wejście w ¿ycie w Polsce wartości 
NDS dla frakcji torakalnej kwasu na poziomie 0,05 mg/m3. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych stwierdzi³o, ¿e nie jest mo¿liwe wprowadzenie takiego zapisu, gdy¿ 
wyst¹pi³aby niezgodnośæ z prawem unijnym. Wycofanie zapisów dotycz¹cych 
kwasu siarkowego (VI) z projektu rozporz¹dzenia w chwili obecnej nie jest mo¿liwe, 
bo wymaga³oby wszczêcia kolejnej procedury uzgodnieniowej, co opóźni³oby 
implementacjê dyrektywy 2009/161/WE do prawa polskiego tak¿e w stosunku 
do pozosta³ych, oprócz kwasu siarkowego (VI), trzech substancji chemicznych 
ujêtych w dyrektywie (fenolu, N-metylo-2-pirolidonu oraz siarkowodoru).

Metoda oznaczania stê¿eñ frakcji torakalnej kwasu siarkowego (VI) zostanie 
opublikowana w kwartalniku Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska 
Pracy” prawie równolegle z publikacj¹ rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki 
spo³ecznej. Odbêdzie siê równie¿ spotkanie z przedsiêbiorstwami produkuj¹cymi 
i stosuj¹cymi kwas siarkowy (VI).

Podczas 67. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopusz-
czalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy 28 października 2011 r. rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości 
dopuszczalnych stê¿eñ przygotowane przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników 
Chemicznych dla styrenu oraz 4,4’-tiobis (6-tert-butylo-3-metylofenolu). 
Dyskutowano równie¿ zasady interpretacji wyników pomiarów szkodliwych 
czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy. Po przedyskuto-
waniu uwag zg³oszonych przez uczestników posiedzenia, Miêdzyresortowa 
Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ przed³o¿ony ministrowi w³aściwemu 
do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ 
i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w nastêpu-
j¹cym zakresie:

– wprowadzenia do wykazu, dotychczas w nim nieuwzglêdnionej, wartości 
najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia nastêpuj¹cego chemicznego czynnika 
szkodliwego dla zdrowia:

4,4’-Tiobis (6-tert-butylo-3-metylofenol) – frakcja wdychalna [96-69-5]
 NDS – 10 mg/m3

 NDSCh – nie ustalono
 NDSP – nie ustalono
– wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w wykazie wartości najwy¿szych 

dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia:
Lp. Nazwa i numer CAS

substancji chemicznej
Najwy¿sze dopuszczalne

stê¿enia w mg/m3

w zale¿ności od czasu nara¿enia
w ci¹gu zmiany roboczej

NDS NDSCh NDSP
376. Styren

[100-42-5] 50 100 –

Ostatnie w 2011 r. posiedzenie Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN 
odby³o siê 21 grudnia 2011 r. Na posiedzeniu przedstawiono dokumentacje 
dopuszczalnych wartości dla nastêpuj¹cych 5 substancji chemicznych: aniliny, 
ftalanu dibutylu, heksachlorocyklopentadienu, peroksoboranu (III) sodu (nadbo-
ran sodu) oraz pochodnych oktabromowych eteru difenylowego, sprawozdania 
z dzia³alności Zespo³ów i Komisji w 2011 r. oraz plany pracy na 2012 r.
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