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wysi³ek fizyczny – 73,08%; praca zmianowa (praca w porze nocnej) 
– 64,42%; kontakt z p³ynami eksploatacyjnymi pojazdu – 43,27%; 
spaliny – 32,69%; zmienne warunki temperaturowe – 22,12%; ostre 
i chropowate powierzchnie w pojeździe – 20,19%; ograniczenia prze-
strzenne – 9,62; inne – 0%.

Podsumowanie
Przystêpuj¹c do badañ nad subiektywn¹ ocen¹ stanowiska pracy 

kierowcy zawodowego, postanowiono odpowiedzieæ na pytania: czy er-
gonomicznośæ stanowiska pracy kierowcy zawodowego zapewnia mu 
odpowiedni poziom komfortu w pracy, a sami kierowcy s¹ świadomi 
nastêpstw zdrowotnych wykonywanej przez siebie pracy? Analiza 
wyników badañ pozwala udzieliæ na nie odpowiedzi.

Kierowcy samochodów ciê¿arowych to w wiêkszości ludzie m³odzi, 
ze sta¿em pracy od 6 do 10 lat. Ponad 65% z nich uwa¿a, ¿e ich stanowisko 
pracy zapewnia im odpowiednie warunki do wykonywania pracy, jednak 
wielu wskaza³o na nisk¹ jakośæ ergonomiczn¹ rozwi¹zañ technicznych ko-
lumny kierowniczej i rozmieszczenia prze³¹czników na desce rozdzielczej. 
Zaskakuj¹cym wynikiem jest to, ¿e ju¿ teraz stwierdzaj¹ u siebie pewne 
oznaki negatywnych dla zdrowia nastêpstw wykonywania swojej pracy 
zawodowej. Oceniaj¹c subiektywnie swoje stanowisko pracy, wyznaczyli 
standard ergonomiczny, który powinien zostaæ wdro¿ony w konstrukcji 
struktury przestrzennej kabiny pojazdu, ju¿ na etapie projektowania.

Z przedstawionych wyników badañ wynika równie¿, ¿e zdecydowana 
wiêkszośæ kierowców, decyduj¹c siê na wybór zawodu wiedzia³a o mo¿-
liwości wyst¹pienia w przysz³ości dolegliwości zdrowotnych, a nawet 
choroby zawodowej. Potwierdza siê powszechnie znane stwierdzenie 
o wymuszonej pozycji cia³a kierowcy. Respondenci wskazali, jakie ob-
ci¹¿enia najbardziej wp³ywaj¹ na ich pracê.

Tematyka ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego 
jest bardzo obszerna. Jednym z jej aspektów s¹ choroby zwi¹zane z wa-
runkami pracy, na jakie jest nara¿ona ta grupa pracownicza. Obecnie 
d¹¿y siê do zapewnienia maksymalnego komfortu pracy kierowcy, gdy¿ 
zrozumiano, ¿e w perspektywie czasu przynosi to wymierne korzyści 
dla nich samych, pracodawców i bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
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Podczas 72. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych 
Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy (27 lutego 2013 r.) rozpatrywano uzasadnienia 
propozycji wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla nastêpuj¹cych substancji 
chemicznych: bezwodnik octowy, difenyloamina (frakcja wdychalna), 
ftalan dimetylu (frakcja wdychalna), N-metyloanilina.

Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ przed³o¿ony ministrowi w³aści-
wemu do spraw pracy w sprawie:

– wprowadzenia nowej substancji do wykazu wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia:

Lp. Nazwa i numer CAS
substancji chemicznej 

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia 
w zale¿ności od czasu nara¿enia 

w ci¹gu zmiany roboczej, w mg/m3

NDS NDSCh NDSP
1. Difenyloamina – frakcja wdy-

chalna [122-39-4] 8 – –

– 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 zale¿ności od czasu nara¿enia 

w ci¹gu zmiany roboczej, w mg/m3

NDS NDSCh NDSP
39. Bezwodnik octowy

[108-24-7] 12 24 –
202. Ftalan dimetylu

[131-11-13] 5 – –
276. N-Metyloanilina

[100-61-8] 2 4 –

Difenyloamina [122-39-4] (DPA) ma wszechstronne zastosowanie 
w przemyśle: chemicznym, spo¿ywczym i farmaceutycznym. Jest u¿ywana 
jako fungicyd oraz przeciwutleniacz przy sk³adowaniu jab³ek. Alkilowane 
pochodne pierścieniowe difenyloaminy s¹ stosowane jako antyjonizatory 
w przemyśle gumowym. Zwi¹zek ulega ró¿nym reakcjom cyklizacji, 
np. z siark¹ daje fenotiazynê, prekursor lekarstw.

Difenyloamina dobrze wch³ania siê z przewodu pokarmowego oraz 
jest szybko wydalana, g³ównie z moczem. Nie odnotowano ostrych 
i przewlek³ych zatruæ tym zwi¹zkiem u ludzi. W warunkach nara¿enia 
ostrego, podprzewlek³ego i przewlek³ego zwierz¹t, DPA wykazywa³a 
g³ównie dzia³anie na: uk³ad oddechowy (zaburzenia oddychania), nerki 
(nefrotoksyczne), w¹trobê (hepatotoksyczne) oraz krew (hematotoksycz-
ne). Zwi¹zek nie wykazywa³ dzia³ania: mutagennego, genotoksycznego 
i kancerogennego. W dostêpnym piśmiennictwie i specjalistycznych bazach 
danych nie znaleziono informacji dotycz¹cych dzia³ania: embriotoksyczne-
go, teratogennego czy wp³ywu zwi¹zku na rozrodczośæ ludzi.

Z powodu braku badañ dotycz¹cych nara¿enia na DPA ludzi oraz 
zwierz¹t drog¹ inhalacyjn¹, zaproponowano wyznaczenie wartości NDS 
na podstawie wyników badañ na szczurach, którym DPA podawano w pa-
szy. Skutkiem krytycznym dzia³ania DPA u szczurów by³y: niedokrwistośæ, 
zmiany w nerkach, w¹trobie. Przy zastosowaniu dwóch wspó³czynników 
niepewności otrzymano wartośæ NDS dla frakcji wdychalnej DPA (cia³o 
sta³e) wynosz¹c¹ 8 mg/m3.

W Polsce dotychczas nie ustalono wartości NDS i/lub NDSCh dla tego 
zwi¹zku. W innych pañstwach wartości dopuszczalnych stê¿eñ s¹ ró¿ne 
– od 0,7 mg/m3 w Holandii, przez 5 mg/m3 w Danii, Finlandii, Niemczech 
i Norwegii, do 10 mg/m3 w Belgii, Francji, Nowej Zelandii, Szwajcarii 
i Wielkiej Brytanii. Tylko w dwóch pañstwach dla DPA ustalono najwy¿sze 
dopuszczalne stê¿enia chwilowe: 10 mg/m3 (w Finlandii) oraz 20 mg/m3 

(w Wielkiej Brytanii).
Bezwodnik octowy [108-24-7] jest stosowany do produkcji: w³ókien 

acetylocelulozowych, plastików, octanu winylu, leków, rozpuszczalników, 
materia³ów wybuchowych oraz perfum. W 2007 r. oraz w 2010 r. wg da-
nych G³ównego Inspektoratu Sanitarnego nie odnotowano zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, gdzie wystêpowa³ bezwodnik octowy o stê¿eniach 
powy¿ej wartości NDS – najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia, czyli 
10 mg/m3 (GIS 2007; 2010).
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Bezwodnik octowy jest silnym środkiem dra¿ni¹cym b³ony śluzowe, oczy oraz 
skórê. Szybko reaguje z wod¹, wskutek czego powstaje kwas octowy. Nara¿enie 
ostre pracowników na pary bezwodnika o stê¿eniu powy¿ej 21 mg/m3 powo-
dowa³o: podra¿nienie oczu oraz b³on śluzowych górnych dróg oddechowych. 
Nara¿enie ludzi na pary bezwodnika o wiêkszym stê¿eniu mo¿e powodowaæ: 
owrzodzenie b³ony śluzowej nosa i prawdopodobnie skurcz oskrzeli, pieczenie 
oczu, a nastêpnie w ci¹gu paru godzin obrzêk rogówki i spojówki, jak równie¿ 
zmêtnienie rogówki.

Wartośæ NDS bezwodnika octowego ustalono przez analogiê do kwasu 
octowego. Bezwodnik octowy sk³ada siê z 2 cz¹steczek kwasu octowego, wiêc 
zaproponowano przyjêcie po³owy wartości NDS kwasu octowego (25 mg/m3) 

jako wartośæ NDS dla bezwodnika octowego, czyli 12 mg/m3. W celu zabezpie-
czenia pracowników przed skutkami ostrego dzia³ania dra¿ni¹cego zwi¹zku 
ustalono wartośæ NDSCh (najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia chwilowego) 
na poziomie 24 mg/m3. Ze wzglêdu na ¿r¹ce dzia³anie bezwodnika octowego 
zwi¹zek oznakowano liter¹ „C” – substancja o dzia³aniu ¿r¹cym. W Naukowym 
Komitecie ds. Dopuszczalnych Norm Nara¿enia na Oddzia³ywanie Czynników 
Chemicznych w Pracy (SCOEL) nie ustalono wartości dopuszczalnej dla bezwod-
nika. W wiêkszości pañstw europejskich wartośæ normatywu higienicznego dla 
8-godzinnego dnia pracy dla bezwodnika octowego wynosi 20 mg/m3 (w Danii, 
Francji, Szwecji) lub 21 mg/m3 (w Belgii, Finlandii i w Niemczech). Najmniejsza 
wartośæ obowi¹zuje w Wielkiej Brytanii, tj. 2,5 mg/m3. W NIOSH ustalono tylko 
dopuszczalne stê¿enie pu³apowe na poziomie 20 mg/m3. W Polsce wartośæ 
NDS dla bezwodnika octowego zosta³a ustalona na poziomie 10 mg/m3,
natomiast wartośæ NDSP (najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie pu³apowe) 
na poziomie 20 mg/m3. Obecnie zrezygnowano z określania wartości NDSP 
dla bezwodnika octowego.

Ftalan dimetylu [131-11-3] (DMP) jest stosowany w przemyśle chemicznym 
(produkcja barwników, lakierów) i kosmetycznym (perfumy, p³yny do k¹pieli) 
jako plastyfikator (np. dla octanu celulozy) oraz środek owadobójczy. Pomimo 
powszechnego stosowania ftalanu dimetylu (g³ównie jako repelentu), w do-
stêpnej literaturze, poza pojedynczymi przypadkami, nie ma informacji na temat 
toksycznego dzia³ania tego zwi¹zku na ludzi.

Wed³ug danych G³ównego Inspektora Sanitarnego w 2007 r. oraz w 2010 r. 
nie odnotowano zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których ftalan di-
metylu przekracza³ wartości dopuszczalnego stê¿enia, czyli NDS – 5 mg/m3 
oraz NDSCh – 10 mg/m3.

Estry ftalanów s¹ ³atwo wch³aniane z przewodu pokarmowego, jamy otrzew-
nej, p³uc i skóry. Na podstawie wyników badañ toksyczności ostrej na zwierzêtach 
DMP jest uwa¿any za zwi¹zek o ma³ej toksyczności ostrej. Najczêstsze objawy, 
wystêpuj¹ce po wielokrotnym nara¿eniu ró¿nych gatunków zwierz¹t na DMP 
podawany ró¿nymi drogami, to: zmniejszenie przyrostu masy cia³a, zwiêkszenie 
wzglêdnej i bezwzglêdnej masy w¹troby, uszkodzenie w¹troby i nerek.

Wyniki testów przeprowadzonych w warunkach in vitro i in vivo wskazuj¹, 
¿e DMP nie wykazuje dzia³ania: mutagennego, genotoksycznego oraz embrio-
toksycznego. Równie¿ na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniach 
dotycz¹cych dzia³ania rakotwórczego DMP nie jest uwa¿any za substancjê 
o dzia³aniu kancerogennym.

Za skutki krytyczne, bêd¹ce wynikiem nara¿enia na DMP, uznano podra¿-
nienie górnych dróg oddechowych, zmianê masy cia³a i uszkodzenie w¹troby. 
Zaproponowano, aby wartośæ najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia (NDS) dla 
frakcji wdychalnej ftalanu dimetylu wynosi³a 5 mg/m3 bez ustalania wartości 
NDSCh. W wiêkszości pañstw stê¿enie DMP wynosz¹ce 5 mg/m3 stanowi do-
puszczaln¹ wartośæ nara¿enia zawodowego. Inne wartości obowi¹zuj¹ jedynie 
w: Norwegii, Danii oraz Szwecji (3 mg/m3).

N-Metyloanilina [100-61-8] (NMA) jest stosowana g³ównie jako rozpusz-
czalnik. Nara¿enie zawodowe na N-metyloanilinê jest mo¿liwe drog¹: inhala-
cyjn¹, dermaln¹ lub pokarmow¹. Substancja dzia³a methemoglobinotwórczo. 
Objawami zatrucia N-metyloanilin¹ u ludzi s¹: sinica, utrudniony oddech, 
os³abienie. Zwi¹zek nie wykazuje dzia³ania mutagennego. Brak jest danych 
na temat rakotwórczego dzia³ania N-metyloaniliny oraz jej wp³ywu na rozród 
i rozwój potomstwa.

Za podstawê ustalenia wartości NDS N-metyloaniliny przyjêto analogiê 
miêdzy anilin¹ i N-metyloanilin¹. Bior¹c pod uwagê masy cz¹steczkowe obu 
tych zwi¹zków i wartośæ NDS aniliny, wyliczono wartośæ NDS dla N-metyloaniliny 
na poziomie 2,2 mg/m3. Dla zabezpieczenia przed ewentualnym wzrostem 
stê¿enia MetHb we krwi osób nara¿onych podczas istotnych wzrostów stê¿eñ N-
-metyloaniliny w powietrzu wyznaczono wartośæ NDSCh na poziomie 4 mg/m3.

Zaproponowano pozostawiæ dotychczasow¹ wartośæ NDS N-metyloaniliny 
w powietrzu środowiska pracy na poziomie 2 mg/m3 oraz ustaliæ wartośæ 
chwilow¹ NDSCh na poziomie 4 mg/m3. Z uwagi na w³aściwości methemo-
globinotwórcze zwi¹zku proponuje siê przyj¹æ wartośæ DSB na poziomie 2% 
MetHb. Normatyw N-metyloaniliny oznakowano literami „Sk” – substancja 
wch³ania siê przez skórê. Wartości normatywów higienicznych N-metyloaniliny 
w innych pañstwach kszta³tuj¹ siê w zakresie od 2 do 2,25 mg/m3. W SCOEL 
zaproponowano wartośæ OEL na poziomie 0,89 mg/m3 oraz wartośæ krótko-
terminow¹ na poziomie 2,2 mg/m3.

Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN skierowa³a pisma do: G³ównej 
Inspekcji Sanitarnej w Warszawie, Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Katowicach, 
Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Miko³owie oraz Instytutu Medycyny Pracy 
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w sprawie informacji dotycz¹cej 
rzeczywistego nara¿enia pracowników na krzemionkê krystaliczn¹ na ró¿nych 
stanowiskach pracy oraz strategii pobierania py³ów krzemionki. W Komitecie 
Doradczym ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee 
for Safety and Health at Work, ACSH) rozpoczêto dyskusjê nad wartości¹ wi¹¿¹c¹ 
dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3. Miêdzy-
resortowa Komisja ds. NDS i NDN na 67. posiedzeniu w dniu 28 października 
2011 r. rozpatrywa³a wartośæ NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki na poziomie 
0,05 mg/m3. Zgodnie z przyjêt¹ przez Miêdzyresortow¹ Komisjê ds. NDS i NDN 
zasad¹ ustalania wartości dopuszczalnych w przypadku krzemionki krystalicznej 
problemem w podjêciu decyzji by³ m.in. brak znormalizowanej metody analitycz-
nej oznaczania krystalicznej krzemionki oraz brak jednoznacznego stanowiska 
stosownych struktur Unii Europejskiej w tej sprawie.

Metoda oznaczania stê¿eñ frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej 
zosta³a opublikowana w 2012 r. w numerze 4 (74) kwartalnika Komisji „Podsta-
wy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. Informacja o nowej wartości NDS dla 
frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, która bêdzie wymaga³a wprowa-
dzenia nowej metody pomiarowej i analitycznej zosta³a równie¿ zamieszczona 
w nr 12/2012 miesiêcznika „Bezpieczeñstwo Pracy – Nauka i Praktyka”.

dr Jolanta Skowroñ
– Sekretarz Miêdzyresortowej Komisji

ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
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