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73. posiedzenie
Miêdzyresortowej Komisji do Spraw Najwy¿szych Dopuszczalnych 
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Podczas 73. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych 
Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy (10 maja b.) omawiano:

– wartośæ dopuszczalnego stê¿enia (NDS) dla frakcji respirabilnej 
krzemionki krystalicznej

– metody oznaczania stê¿eñ frakcji respirabilnej krzemionki krysta-
licznej w powietrzu na stanowiskach pracy

– skutki zdrowotne nara¿enia na krzemionkê w Polsce
– ochronê pracowników przed skutkami oddzia³ywania krzemionki 

krystalicznej na podstawie Umowy NEPSI
– nara¿enie pracowników na krzemionkê w kopalniach wraz 

ze strategi¹ pobierania py³ów krystalicznej krzemionki w wyrobiskach 
górniczych oraz

– strategiê pobierania i oznaczania py³ów krzemionki przez labora-
toria Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Surowce krzemionkowe znajduj¹ wszechstronne zastosowanie do pro-
dukcji materia³ów budowlanych, szk³a, ceramiki, krzemu i ¿elazokrzemu, 
zwi¹zków krzemoorganicznych i in. Wed³ug GUS (dane z 2011 r.) w Polsce 
zawodowo eksponowanych na py³y o dzia³aniu zw³ókniaj¹cym (g³ównie 
krystaliczn¹ krzemionkê) jest ponad 50 tys. osób.

Miêdzyresortowa 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 Miêdzyre-
sortow¹ Komisjê ds. NDS i NDN zasad¹ ustalania wartości dopuszczalnych, 
proponowanej wartości dla krzemionki krystalicznej nie przyjêto ze wzglêdu 
na brak znormalizowanej metody analitycznej oraz brak jednoznacznego 
stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie. Metoda oznaczania stê¿eñ 
frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej zosta³a opracowana i opubliko-
wana w kwartalniku Komisji „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 
(nr 4/2012 r.). Informacja o nowej wartości NDS dla frakcji respirabilnej 
krzemionki krystalicznej, która bêdzie wymaga³a wprowadzenia nowej me-
tody pomiarowej i analitycznej zosta³a równie¿ przekazana w miesiêczniku 
„Bezpieczeñstwo Pracy. Nauka i Praktyka” (nr 1/2012).

W Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Miejscu Pracy 
(Advisory Committee for Safety and Health at Work, ACSH) UE podjêto 
prace nad wartości¹ wi¹¿¹c¹ (BOELV) dla frakcji respirabilnej krzemionki 
krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3.

W SCOEL (The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) 
dotychczas nie ustalono wartości normatywu 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.

Metody oznaczania stê¿eñ frakcji respirabilnej 
krzemionki krystalicznej w powietrzu na stanowiskach pracy

Obecnie s¹ stosowane trzy techniki analityczne oznaczania krysta-
licznej krzemionki w środowisku pracy: dyfraktometria rentgenowska, 
spektrometria w podczerwieni oraz spektrometria w zakresie VIS. 
W Polsce jest stosowana metoda oznaczania wolnej krystalicznej krze-
mionki w pyle ca³kowitym i respirabilnym w obecności krzemianów 
na stanowiskach pracy metod¹ kolorymetryczn¹ [wg PN-Z-04018-
04:1991] (metoda chemiczna). Wprowadzenie nowej wartości NDS dla 

kwarcu i krystobalitu bêdzie wymaga³o zastosowania metody z u¿yciem 
technik: spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) lub dyfraktometrii rent-
genowskiej (XRD).

Metody oznaczania krystalicznej krzemionki wskazane do sto-
sowania w pañstwach UE zawiera europejska baza Gestis Analytical 
Methods For Chemical Agents at Workplaces, gdzie znajduje siê 5 metod 
dyfraktometrii rentgenowskiej oraz 5 metod z u¿yciem spektrometrii 
w podczerwieni. Metody spektrometrii w podczerwieni ró¿ni¹ siê 
sposobem pobierania próbki, przygotowania próbki do analizy oraz 
granic¹ oznaczalności metody. Wszystkie znajduj¹ce siê w bazie metody 
s¹ zwalidowane, a granice ich oznaczalności s¹ bardzo zbli¿one: od 0,02 
do 0,065 mg/m3. Metody: BIA 8522, NIOSH 7602 oraz MTA/MA-057 
pozwalaj¹ na zachowanie dotychczas stosowanej w Polsce metody po-
bierania próbek w środowisku pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w normie PN-Z-04030-06:1991. Co najmniej kilkanaście laboratoriów 
w Polsce posiada wyposa¿enie umo¿liwiaj¹ce stosowanie tego typu 
metod. Metoda NIOSH 7603 ma ograniczone zastosowanie, gdy¿ 
jest przeznaczona wy³¹cznie do oznaczeñ kwarcu w py³ach wêglowych.

Stosowana w Polsce metoda zgodnie z norm¹ PN-Z-04018-03:1991 
nie jest zwalidowana, a jedyny wyznaczony parametr – oznaczalnośæ 
 – wynosi 50 μg, w próbce o masie co najmniej 5 mg, wiêc jest prze-
widywane wycofanie tej normy. Nowa metoda oznaczania stê¿eñ 
frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej zosta³a opracowana i opu-
blikowana w kwartalniku „Podstawy i Metody Oceny Środowiska 
Pracy” (nr 4/2012 r.). Oznaczanie w powietrzu respirabilnej krzemionki 
na stanowiskach pracy metod¹ spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), 
w pastylkach z KBr jest metod¹ zwalidowan¹. Zakres pomiarowy 
metody wynosi 0,015 ÷ 0,5 mg/m3 dla próbki powietrza o objêtości 
700 l, precyzja oznaczania wynosi 5% dla próbki zawieraj¹cej oko³o 
50 μg kwarcu. Metoda ta nie spe³nia jednego z wymagañ zawartych 
w normie PN-EN 482:2012 – osi¹gniêcie dolnej granicy zakresu = 0,1 NDS 
w przypadku oznaczania kwarcu i krystobalitu w próbkach o objêtości 
700 l jest praktycznie niemo¿liwe.

Obecnie w Polsce ok. 20 laboratoriów prowadzi oznaczanie respira-
bilnej krzemionki w powietrzu metod¹ spektrometrii w podczerwieni, 
a kilkanaście jest w fazie jej wdro¿enia.

Skutki zdrowotne nara¿enia na krzemionkê krystaliczn¹
Ryzyko wyst¹pienia krzemicy pojawia siê na ka¿dym poziomie nara-

¿enia na krystaliczn¹ krzemionkê i zale¿y od skumulowanego nara¿enia 
oraz dawki py³u, która dostanie siê do organizmu. Grupa Robocza 
Miêdzynarodowej Agencji Badañ nad Rakiem (IARC) na podstawie 
wyników badañ epidemiologicznych i doświadczalnych zaklasyfiko-
wa³a kwarc i krystobalit do grupy 1., czyli czynników rakotwórczych 
dla ludzi. Ryzyko wzglêdne rozwoju raka p³uca u nara¿onych na kry-
staliczn¹ krzemionkê najczêściej szacuje siê na poziomie 1,3 ÷ 1,4, przy 
czym u osób 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 ryzyko raka p³uca wynosi 1,0 ÷ 1,2. Obecnie 
uznaje siê, ¿e dzia³anie rakotwórcze krzemionki jest wtórne w stosunku 
do dzia³ania zw³ókniaj¹cego.
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Na podstawie najnowszych wyników badañ jako trzeci¹ przyczynê 
zgonów osób nara¿onych na krystaliczn¹ krzemionkê wymienia siê 
choroby nerek. W wyniku nara¿enia zawodowego na krzemionkê krysta-
liczn¹ mo¿na rozpoznaæ trzy rodzaje chorób zawodowych: pylice p³uc, 
przewlek³e choroby oskrzeli oraz nowotwory. Porównanie liczby pylic 
z liczb¹ chorób zawodowych ogó³em wykaza³o, ¿e liczba pylic na prze-
strzeni lat 1961-2012 praktycznie siê nie zmienia³a, podczas gdy liczba 
chorób zawodowych od 2000 r. maleje. Wśród pylic ogó³em dominuj¹ 
pylice górników kopalñ wêgla, stanowi³y one oko³o 60% wszystkich 
pylic w latach 1961-2012. Od 2000 r. zmniejsza siê udzia³ innych pylic, 
a wiêc zwiêksza siê udzia³ pylic górników kopalñ wêgla. Liczba pylic 
krzemowych stanowi oko³o 16% wszystkich pylic ogó³em.

G³ówne rodzaje pylic p³uca s¹ rozpoznawane w wieku powy¿ej 50 
lat, gdy okres nara¿enia wynosi 21 ÷ 22 lata. W 2012 r. wed³ug Polskiej 
Klasyfikacji Dzia³alności pylica krzemowa by³a rozpoznawana g³ównie 
w przetwórstwie przemys³owym. Najwiêcej przypadków krzemicy p³uc 
wed³ug rodzaju przemys³u, w którym by³y zatrudnione osoby nara¿one 
zawodowo na krzemionkê, u których stwierdzono tê chorobê w 2010 r., 
odnotowano w: odlewnictwie, hutnictwie oraz przemyśle metalurgicz-
nym. Porównanie liczby pylic krzemowych stwierdzanych w Polsce 
i w wybranych pañstwach europejskich (Francji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii) wskazuje, ¿e w Polsce w 2006 r. stwierdzono mniej pylic ni¿ 
we Francji czy Niemczech, ale wiêcej ni¿ w Wielkiej Brytanii.

Umowa NEPSI (The European Network for Silica)
Do umowy NEPSI przyst¹pi³o 5 sektorów wydobywczych: Kruszywa 

(UEPG), Cement (Cembureau), Minera³y przemys³owe (IMA-Europe), 
Górnictwo (Euromines) oraz Kamienie (EuroRoc) oraz 9 sektorów wyko-
rzystuj¹cych surowce zawieraj¹ce krzemionkê: Ceramika (Cerame-Unie), 
Odlewnictwo (CAEF/CEEMET), W³ókna szklane (APFE), Szk³a specjalne 
(ESGA), Opakowaniowe (FEVE) & Szybowe Szk³o (GEPVP), We³na Mi-
neralna (EURIMA), Zaprawy (EMO) oraz Beton prefabrykowany (BIBM), 
a tak¿e dwie organizacje zwi¹zków zawodowych w Europie: EMCEF i EMF. 
Celem umowy jest zmniejszenie nara¿enia pracowników na stanowiskach 
pracy na krzemionkê krystaliczn¹ wszelkimi mo¿liwymi do osi¹gniecia 
technikami. Podstawowym sk³adnikiem umowy jest „Przewodnik dobrych 
praktyk”, który zawiera arkusze pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ, na którym 
stanowisku pracy wystêpuje nara¿enie na krystaliczn¹ krzemionkê i jakie 
środki zmniejszaj¹ce to nara¿enie nale¿y zastosowaæ.

W Polsce dot¹d wykonywano niewiele pomiarów i oznaczeñ respirabil-
nej krzemionki krystalicznej (trudny dostêp do sprzêtu i wykwalifikowanych 
firm, które mog³yby wykonaæ pomiary). Stê¿enie respirabilnej krzemionki 
krystalicznej w py³ach w zak³adach cementowych jest z regu³y bardzo 
ma³e i standardowe metody stosowane w Polsce czêsto nie pozwala³y 
na zebranie próby w ilości niezbêdnej do oznaczenia stê¿enia krzemionki 
powy¿ej granicy oznaczalności metody. Brak normatywu higienicznego 
dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej oraz metody oznaczania 
stê¿eñ w powietrzu w Polsce znacznie utrudnia³y przeprowadzenie badañ 
ilościowych (pobrane próbki wysy³ano do USA). W 2008 r. zosta³a po-
wo³ana Polska Rada NEPSI, która mia³a na celu wdro¿enie w Polsce treści 
zawartych w Europejskim Porozumieniu NEPSI. Jednym z elementów prac 
by³o przeprowadzenie badañ ankietowych w firmach, gdzie jest stosowana 
krzemionka krystaliczna, które mia³y na celu zdiagnozowanie znajomości 
procedur prawid³owego u¿ytkowania krzemionki w firmach. Dokumenty, 
które powsta³y w wyniku tej dzia³alności, s¹ udostêpnione na stronie NEPSI 
http://www.polskicement.pl/?s=1/3/8/1/0.

Nara¿enie pracowników na krzemionkê w kopalniach 
oraz strategia pobierania py³ów krystalicznej krzemionki 
w wyrobiskach górniczych

W 2012 r. w polskim górnictwie w warunkach nara¿enia na py³y pra-
cowa³o 36 913 pracowników, na ogóln¹ liczbê 213 486 zatrudnionych 

w podziemnych i odkrywkowych zak³adach górniczych. W podziem-
nych zak³adach górniczych pracowa³o 157 997 pracowników, z których 
oko³o 1/3 w warunkach nara¿enia na py³y szkodliwe dla zdrowia, a 517 
pozosta³ych to osoby zatrudnione w odkrywkowych zak³adach górni-
czych. Ogó³em w górnictwie odnotowano 386 przypadków pylic p³uc. 
W kopalniach: rud miedzi, rud cynku i o³owiu nie ma stanowisk, gdzie 
wystêpuj¹ py³y zawieraj¹ce powy¿ej 50% krystalicznej krzemionki. 
Najwiêksze ilości krzemionki w py³ach kopalnianych wystêpuj¹ w okre-
ślonych procesach, np. w trakcie dr¹¿enia wyrobisk kamiennych, gdzie 
zawartośæ krzemionki nie przekracza³a 39%, a najczêściej zawiera³a siê 
w przedziale od 2 do 10%.

Zaproponowana przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Miejscu Pracy wartośæ NDS oparta na frakcji respirabilnej 
krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3 w górnictwie wêgla 
kamiennego stanowi now¹ propozycjê oceny nara¿enia zawodowego 
na py³y szkodliwe dla zdrowia, odmienn¹ od obowi¹zuj¹cej, charakte-
ryzuj¹cej siê przypisaniem odpowiednich wartości NDS do określonych 
dla nich przedzia³ów procentowych zawartości wolnej krystalicznej 
krzemionki. Z przeprowadzonej analizy i szacunkowych wyliczeñ wynika, 
¿e wprowadzenie takiej wartości NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki 
krystalicznej spowoduje m.in.:

– bardziej precyzyjne określenie zale¿ności miêdzy zawartości¹ 
wolnej krystalicznej krzemionki a przekroczeniami wartości NDS dla 
jej frakcji respirabilnej

– umo¿liwi rejestracjê ewentualnych przekroczeñ wartości NDS frakcji 
respirabilnej dla py³u wêglowego ju¿ w przedziale od 1 do 2% krzemionki 
w pyle wêglowym, który aktualnie nie jest oznaczany

– powiêkszenie obszaru przekroczeñ wartości NDS w kilku przedzia-
³ach (od ok. 6,5 do 10%, powy¿ej 10 do 60%) nie spowoduje wiêkszej 
emisji krzemionki

– zmniejszenie obszaru przekroczeñ wartości NDS w kilku przedzia-
³ach np. od 2 do ok. 6,5%

– powiêkszenie granic obszarów przekroczeñ wartości NDS powy¿ej 
mo¿liwości ochronnych najczêściej stosowanych w kopalniach pó³-
masek filtruj¹cych klasy P-3, bo maski wg danych WUG chroni¹ tylko 
do 20-krotnego przekroczenia wartości NDS.

W efekcie w niektórych przodkach kamiennych, kamienno-wêglo-
wych lub ścianach wydobywczych mog¹ siê pojawiæ wiêksze wartości 
emisji krystalicznej krzemionki i wtedy stosowane w górnictwie pó³ma-
ski klasy P-3 mog¹ siê okazaæ niewystarczaj¹ce. Na uwagê zas³uguje 
fakt, ¿e w obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z 28 
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego 
w podziemnych zak³adach górniczych (DzU z 2002 r., nr 139, poz. 1169 
ze zm.) na podstawie wyników pomiarów stê¿eñ py³u uzyskanego 
podczas najbardziej py³otwórczej czynności procesu technologicznego 
dokonuje siê doboru sprzêtu ochrony dróg oddechowych. Zapis ten przy 
zmianie wartości NDS dla krzemionki krystalicznej spowoduje, ¿e bêd¹ 
dobierane i stosowane wy¿sze klasy pó³masek. Egzekwowanie tego 
zapisu w korelacji z now¹ wartości¹ NDS spowoduje, ¿e bêd¹ musia³y 
byæ stosowane środki o wiêkszej klasie zabezpieczenia.

Pobory prób powietrza i badania stê¿enia krzemionki w wyrobiskach 
górniczych wykonuj¹ laboratoria z certyfikacj¹ PCA. Czêsto badania 
zlecano laboratoriom zagranicznym. Pomiary by³y i s¹ wykonywane 
na podstawie umowy miêdzy spó³kami i laboratoriami.

Strategia pobierania i oznaczania py³ów krzemionki 
przez laboratoria Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej

Pomiary zapylenia na stanowiskach pracy w zak³adach pracy 
wykonuj¹ laboratoria pomiarowe PIS, które funkcjonuj¹ w 15 woje-
wódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w 6 terenowych 
oddzia³ach laboratoryjnych WSSE oraz w 40 stacjach powiatowych. 
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Na ogó³ wszystkie te laboratoria posiadaj¹ certyfikaty akredytacji 
na wykonywanie oznaczeñ stê¿eñ py³ów w środowisku pracy. Strategia 
pobierania py³ów zawieraj¹cych krzemionkê w laboratoriach PIS opiera 
siê na wymienionych w piśmie normach polskich (PN), które uczestnicy 
posiedzenia otrzymali poczt¹ internetow¹. Oznaczanie krzemionki przez 
wiêkszośæ laboratoriów Inspekcji, które dzia³aj¹ na poziomie wojewódz-
kim, jest wykonywane metod¹ spektrofotometryczn¹ zgodnie z norm¹ 
PN-91/Z-040018/04. Niektóre z laboratoriów, szczególnie dzia³aj¹cych 
w powiatowych stacjach, zlecaj¹ oznaczanie wolnej krystalicznej krze-
mionki w badanych py³ach akredytowanym podwykonawcom.

Nawi¹zuj¹c do wymagañ zawartych w normie PN-91/Z-04018/04, 
laboratoria podaj¹, i¿ masa próbki py³u, w celu oznaczenia zawartości 
krzemionki, powinna wynosiæ od 4 do 10 mg. Pobieranie próbek powie-
trza na stanowiskach pracy w celu oznaczenia py³u ca³kowitego i respi-
rabilnego odbywa siê zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach: 
PN-91/Z-04030/05, PN-91/Z-04030/06 oraz normy PN-Z-04008-
7:2002/Az1:2004 metod¹ dozymetrii indywidualnej, co powoduje, 
¿e masy pobieranych próbek s¹ zdecydowanie mniejsze ni¿ zalecana 
wartośæ. Wobec tego do oznaczenia wolnej krystalicznej krzemionki 
laboratoria pobieraj¹ dodatkow¹ próbkê powietrza metod¹ stacjonar-
n¹, przy wykorzystaniu aspiratorów o du¿ym natê¿eniu przep³ywu, 
co w konsekwencji zwiêksza niepewnośæ badania, nie daje gwarancji 
pobrania odpowiedniej ilości py³u oraz pozwala oznaczyæ zawartośæ 
krzemionki jedynie w pyle ca³kowitym. Wprowadzenie nowej wartości 
NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej wzbudza pewien 
niepokój wśród laboratoriów natury, g³ównie ekonomicznej.

Zbiorcze zestawienie informacji otrzymanych od organów Pañstwo-
wej Inspekcji Sanitarnej na temat nara¿enia pracowników w latach 2011-
2012 na py³y zawieraj¹ce woln¹ krystaliczn¹ krzemionkê przedstawiono 
z podzia³em na py³y zawieraj¹ce woln¹ krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 
50% (py³ ca³kowity i respirabilny) oraz py³y zawieraj¹ce krzemionkê od 2 
do 50% (py³ ca³kowity i respirabilny). Je¿eli chodzi o py³ ca³kowity zawie-
raj¹cy krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 50%, to zarówno w 2011 r., jak 
i w 2012 r. nast¹pi³o zwiêkszenie liczby osób nara¿onych na krzemionkê 
powy¿ej wartości NDS w stosunku do danych dotycz¹cych mniejszych 
zakresów stê¿eñ, tj. nieprzekraczaj¹cych poziom normatywu NDS. 
W 2011 r. 2174 pracowników by³o nara¿onych na krzemionkê powy¿ej 
wartości NDS, a z tej liczby 2140 pracowników by³o zatrudnionych przy 
wydobyciu wêgla (05. PKD). Podobnie to nara¿enie wygl¹da³o w 2012 r. 
Równie¿ dla py³u respirabilnego zawieraj¹cego krystaliczn¹ krzemionkê 
powy¿ej 50% obserwowano podobne zwiêkszenie liczby pracowników 
nara¿onych na krzemionkê powy¿ej wartości NDS przy wydobyciu 
wêgla, g³ównie w województwie śl¹skim.

W przypadku py³ów zawieraj¹cych krzemionkê od 2 do 50% (py³ 
ca³kowity i respirabilny) obserwowano zmniejszenie liczby pracowników 
nara¿onych na krzemionkê powy¿ej wartości NDS. Na ten rodzaj py³ów 
najwiêcej pracowników by³o nara¿onych na krzemionkê w zakresie stê-
¿eñ 0,1 ÷ 0,5 NDS – 56 468 pracowników w 2011 r., a w 2012 r. – 59 176. 
Przekroczenia wartości NDS dla py³u ca³kowitego zawieraj¹cego woln¹ 
krystaliczn¹ krzemionkê od 2 do 50% w 2011 r. (22 344) i w 2012 r. 
(19 543) odnotowano g³ównie przy wydobywaniu wêgla kamiennego, 
z czego w 2011 r. – 9 182 oraz w 2012 r. – 8 258 pracowników w wo-
jewództwie śl¹skim. Równie¿ dla py³u respirabilnego zawieraj¹cego 
woln¹ krystaliczn¹ krzemionkê od 2 do 50% odnotowano zmniejszenie 
liczby pracowników nara¿onych powy¿ej wartości NDS: 2011 r. – 19 240, 
a w 2012 r. – 18 607 przy wydobywaniu wêgla kamiennego, z czego 
w województwie śl¹skim: w 2011r. – 9 182, a w 2012 r. – 8 258 pracow-
ników. Najwiêcej pracowników by³o nara¿onych na py³ respirabilny 
krzemionki w zakresie stê¿eñ 0, 1 ÷ 0,5 NDS zarówno w 2011 r., jak i 2012 r.

Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN po zapoznaniu siê z przed-
stawionymi materia³ami i po dyskusji przyjê³a nastêpuj¹ce wnioski:

1. Metodê spektrometrii w podczerwieni oznaczania frakcji respi-
rabilnej krzemionki krystalicznej, która zosta³a opracowana i opubli-

kowana w kwartalniku „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” 
(nr 4/2012 r.) uznaje siê za rekomendowan¹ w rozumieniu § 16 roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badañ 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 
w przypadku gdy zostan¹ wycofane ze zbioru norm polskich (PN) 
dotychczasowe normy: PN-91/Z-04018/02,PN-91/Z-04018/03 oraz 
PN-91/Z-04018/04.

2. Na stronie internetowej CIOP-PIB konieczne jest umieszczenie 
artyku³u pt.: Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. 
Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metod¹ spektrometrii 
w podczerwieni (FT-IR) w celu rozpowszechnienia informacji o zmia-
nach w kryteriach oceny nara¿enia zawodowego na py³y i konieczności 
stosowania nowej metody pomiaru.

3. Zapobieganie rozwojowi krzemicy zmniejszy znacznie ryzyko 
wyst¹pienia choroby nowotworowej. W IARC krzemionka krystaliczna 
zosta³a zaliczona jako kancerogen zawodowy do grupy 1. rakotwór-
czości (czynniki rakotwórcze dla ludzi), ale krzemionka krystaliczna 
nie jest sklasyfikowana jako rakotwórcza zgodnie z rozporz¹dzeniem 
WE w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin (CLP). Obecnie w niektórych ga³êziach gospodarki stosuj¹cych 
krzemionkê nie jest technicznie mo¿liwe utrzymanie stê¿enia nieprze-
kraczaj¹cego wartości 0,05 mg/m3. Przyjêcie wartości dopuszczalnej 
dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3 
równie¿ bêdzie wymaga³o poniesienia pewnych kosztów zwi¹zanych 
zarówno ze zmianami technicznymi, jak i oprzyrz¹dowaniem labora-
toriów pomiarowych.

4. Wa¿ne jest stosowanie dobrych praktyk postêpowania z krze-
mionk¹ krystaliczn¹, szczególnie na tych stanowiskach pracy, gdzie 
s¹ prowadzone prace zwi¹zane z: wierceniem, ścieraniem, czy szli-
fowaniem.

5. G³ówny Instytut Górnictwa popiera ustalenie wartości NDS dla 
frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3.

6. Wy¿szy Urz¹d Górniczy uwa¿a, ¿e wprowadzenie wartości NDS 
dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3

pozwoli na precyzyjne określenie zale¿ności miêdzy zawartości¹ 
krzemionki a przekroczeniami wartości NDS dla jej frakcji respirabilnej. 
Równie¿ dobór środków ochrony dróg oddechowych dla górników 
nie powinien stwarzaæ trudności.

7. Dokumentacja dopuszczalnych poziomów nara¿enia dla frakcji 
respirabilnej krzemionki krystalicznej zostanie ponownie przeanalizo-
wana z uwzglêdnieniem nowych danych oraz szacowaniem ryzyka dla 
wartości NDS 0,1 mg/m3 (III kwarta³ br.). Miêdzyresortowa Komisja 
ds. NDS i NDN ponownie rozpatrzy poprawion¹ dokumentacjê i prze-
dyskutuje propozycjê wartości NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki 
krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3.

8. Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN wnioskuje o poparcie 
w ACSH wprowadzenia wartości wi¹¿¹cej dla frakcji respirabilnej krze-
mionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3 do dyrektywy 98/24/WE.

9. Konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiej kampanii informa-
cyjnej dotycz¹cej nara¿enia pracowników na krzemionkê krystaliczn¹, 
szczególnie we wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi.

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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