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

Podczas 74. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Do-
puszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Śro-
dowisku Pracy (30 października br.) rozpatrywano uzasadnienia propozycji 
wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla nastêpuj¹cych substancji chemicznych: 
4-chloro-3-metylofenol, cyklopentan, kwas nadoctowy, frakcja respirabilna 
krzemionki krystalicznej, o³ów i jego zwi¹zki nieorganiczne, z wyj¹tkiem 
arsenianu(V) o³owiu(II) oraz chromianu(VI) o³owiu(II) (w przeliczeniu 
na Pb). Przedmiotem obrad by³a ponadto propozycja zmian w za³¹czniku 
nr 2 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 16 grudnia 2011 r. 
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê-
¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 
z 2011 r., nr 274, poz. 1621) w czêści C. Mikroklimat, punkt nr 2. Mikroklimat 
zimny, wynikaj¹cych z uwag zg³oszonych przez laboratoria Pañstwowej 
Inspekcji Sanitarnej wykonuj¹ce pomiary mikroklimatu.

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

– wprowadzenia nowych 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. 4-Chloro-3-metylofenol 

– frakcja wdychalna
[59-50-7] 5 – –

2. Kwas nadoctowy
[79-21-0] 0,8 1,6 –

– 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
Wykaz A
405. 

O³ów [7439-92-1] i jego 
zwi¹zki nieorganiczne, 
z wyj¹tkiem arsenianu(V)
o³owiu(II) oraz chromianu(VI)
o³owiu(II) – w przeliczeniu 
na Pb, frakcja wdychalna 0,05 – –

Wykaz B
1, 2

Krzemionka krystaliczna:
kwarc [14808-60-7],
krystobalit [14464-46-1] – 
frakcja respirabilna 0,1 – –

– wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 16 grudnia 2011 r. zmieniaj¹cego 
rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU z 2011 r., 
nr 274, poz. 1621) w czêści C. Mikroklimat, punkt nr 2. Mikroklimat zimny:

2. Mikroklimat zimny
2.1. Mikroklimat zimny odnosi siê do warunków środowiska termicznego, 

dla których temperatura powietrza wynosi poni¿ej 10 oC, a prêdkośæ ruchu 
powietrza i jego wilgotnośæ wzglêdna s¹ wiêksze odpowiednio od 0,1 ms-1 
i 5%.

2.2. Dopuszczalne wych³odzenie ogólne organizmu określa wartośæ 
wskaźnika IREQmin i IREQneutral (m2·K·W-1), które zale¿¹ od warunków środowi-
ska termicznego, metabolizmu (wydatku energetycznego) oraz parametrów 
odzie¿y (izolacyjności i przepuszczalności powietrza).

2.3. Dopuszczalne wych³odzenie miejscowe organizmu określa wskaźnik 
tWC (°C). Wartości dopuszczalne czasu nara¿enia w zale¿ności od wskaźnika 
tWC określono w tabeli 1.

Tabela 1. Wartości dopuszczalne tWC

Temperatura ch³odzenia 
powietrzem tWC (oC) Dopuszczalny czas ekspozycji (min)

tWC > -24 Ekspozycja ci¹g³a
-24  tWC > -34 Ekspozycja skrócona, określana zgodnie z równaniem:

Czas ekspozycji = 50 · tWC + 1730
-34  tWC > -59 Ekspozycja skrócona, określana zgodnie z równaniem:

Czas ekspozycji = 0,8 · tWC + 57,2
tWC  -59 Ekspozycja zabroniona

2.4. Definicje pojêæ oraz metod pomiaru i oceny mikroklimatu zimnego 
s¹ określone w Polskich Normach.

4-Chloro-3-metylofenol [59-50-7] jest stosowany jako środek bak-
teriobójczy i środek konserwuj¹cy: kleje, gumy, farby, tusze, wyroby 
tekstylne i skórzane, kosmetyki oraz farmaceutyki (heparyna i insulina). 
Jest to substancja wielkotona¿owa. Dokumentacja NDS zosta³a przygoto-
wana na wniosek u¿ytkowników 4-chloro-3-metylofenolu, g³ównie konser-
watorów zabytków stosuj¹cych jego roztwory alkoholowe do konserwacji 
papierów oraz do dezynfekcji tkanin.

2% roztwór 4-chloro-3-metylofenolu powodowa³ podra¿nienie skóry 
u ludzi. Zwi¹zek dzia³a³ silnie dra¿ni¹co na oczy i skórê królików. Wyniki ba-
dañ ludzi nara¿onych na 4-chloro-3-metylofenol nie wskazuj¹ na jego silne 
dzia³anie uczulaj¹ce. W badaniach na zwierzêtach równie¿ obserwowano 
s³abe dzia³anie uczulaj¹ce 4-chloro-3-metylofenolu.

Na podstawie wyników badañ na szczurach, którym 4-chloro-3-me-
tylofenol podawano w paszy przez 24 miesi¹ce, wyznaczono dla samców 
wartośæ NOAEL (najwy¿sze stê¿enie, przy którym nie obserwuje siê 
istotnego zwiêkszenia czêstości szkodliwych skutków wśród nara¿onych) 
na poziomie 21 mg/kg/dzieñ oraz wartośæ LOAEL (najni¿sze stê¿enie, 
przy którym stwierdza siê wystêpowanie istotnego zwiêkszenia czêstości 
szkodliwych skutków wśród nara¿onych) na poziomie 103,1 mg/kg/dzieñ. 
Za skutek krytyczny nara¿enia na 4-chloro-3-metylofenol przyjêto czêstośæ 
wystêpowania jednostronnego i/lub obustronnego zwyrodnienia kanalików 
nasiennych oraz czêstośæ zmniejszenia liczby plemników w jednym i/lub obu 
naj¹drzach. Na podstawie wyznaczonej wartości NOAEL równej 21 mg/kg/
dzieñ zaproponowano wartośæ NDS 4-chloro-3-metylofenolu w powie-
trzu środowiska pracy na poziomie 5 mg/m3 dla frakcji wdychalnej, gdy¿ 
jest to cia³o sta³e. Substancjê oznakowano literami: „A” (dzia³anie uczulaj¹ce) 
oraz „I” (dzia³anie dra¿ni¹ce).

Zarówno w Polsce, jak i w wiêkszości pañstw Europy nie ustalono 
wartości najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia 4-chloro-3-metylofenolu 
w powietrzu środowiska pracy.

Kwas nadoctowy [79-21-0] jest substancja nietrwa³¹. Najczêściej wystêpuje 
w postaci mieszanin, w których pozostaje w stanie równowagi chemicznej 
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z nadtlenkiem wodoru, kwasem octowym i wod¹. W handlu kwas na-
doctowy wystêpuje w roztworach wodnych (o stê¿eniach < 15%), które 
s¹ klarownymi, bezbarwnymi cieczami o ostrym zapachu octu.

Substancja jest stosowana g³ównie jako środek dezynfekcyjny, wybielacz 
oraz utleniacz w preparatyce chemicznej. Jest substancj¹ wielkotona¿ow¹. 
Liczbê zak³adów pracy produkuj¹cych kwas nadoctowy na świecie szacuje 
siê na 40 – 100. Wiêkszośæ z nich znajduje siê w Europie (Niemcy, Belgia, 
Francja, Hiszpania, Finlandia, W³ochy).

Nara¿enie pracowników przy produkcji kwasu nadoctowego nie wystê-
puje, poniewa¿ odbywa siê ona w systemie zamkniêtym. Bardziej prawdopo-
dobne jest nara¿enie na kwas nadoctowy podczas za³adunku i roz³adunku 
oraz zastosowañ przemys³owych.

Roztwory wodne kwasu nadoctowego wykazuj¹ dzia³anie dra¿ni¹ce 
na drogi oddechowe i oczy. Pracownicy w warunkach ostrego nara¿enia 
inhalacyjnego mog¹ odczuwaæ du¿y dyskomfort i ³zawienie oczu. U zwierz¹t 
doświadczalnych, eksponowanych na kwas nadoctowy o ró¿nych stê¿e-
niach, wystêpowa³o podra¿nienie oczu i dróg oddechowych. Przewlek³e 
nara¿enie inhalacyjne zwierz¹t na kwas nadoctowy o du¿ych stê¿eniach 
powodowa³o zmiany zapalne w p³ucach, zmniejszone przyrosty masy 
cia³a, zmiany morfologiczne krwi oraz stany zapalne w¹troby. Nie wyka-
zano dzia³ania mutagennego oraz rakotwórczego kwasu nadoctowego, 
nie stwierdzono te¿ istotnych zaburzeñ funkcji rozrodczych w wyniku 
nara¿enia zwierz¹t na kwas nadoctowy.

Za skutek krytyczny dzia³ania kwasu nadoctowego przyjêto dzia³anie dra¿-
ni¹ce na drogi oddechowe. Na podstawie wartości RD50 równej 8,4 mg/m3

ustalonej w badaniach na szczurach zaproponowano wartośæ NDS wynosz¹-
c¹ 0,8 mg/m3. Wartośæ NDS kwasu nadoctowego na poziomie 0,8 mg/m3

powinna chroniæ pracowników równie¿ przed dzia³aniem dra¿ni¹cym wy-
dzielaj¹cego siê podczas rozk³adu kwasu nadtlenku wodoru. Ze wzglêdu 
na dzia³anie dra¿ni¹ce/¿r¹ce par i aerozoli roztworów wodnych kwasu 
nadoctowego zaproponowano ustalenie wartości najwy¿szego dopusz-
czalnego stê¿enia chwilowego (NDSCh) na poziomie 1,6 mg/m3 oraz 
oznakowanie zwi¹zku liter¹ „C” – substancja ¿r¹ca.

Zarówno w Unii Europejskiej (SCOEL), jak i w poszczególnych pañstwach 
cz³onkowskich, w tym w Polsce, nie ustalono normatywów higienicznych 
dla kwasu nadoctowego.

O³ów [7439-92-1] i jego zwi¹zki nieorganiczne, z wyj¹tkiem arsenia-
nu(V) o³owiu(II) oraz chromianu(VI) o³owiu(II) – w przeliczeniu na Pb

O³ów jest miêkkim srebrzystoszarym metalem. Nara¿enie na o³ów 
w środowisku pracy w Polsce uleg³o zmniejszeniu: obecnie w nara¿eniu 
na o³ów w stê¿eniach wiêkszych ni¿ wartośæ NDS – 0,05 mg/m3 pracuje 
3297 osób, a w 1991 r. – 5076. Najwiêksz¹ liczbê przekroczeñ wartości NDS 
dla o³owiu stwierdzano w procesach produkcji metali (1864), metalowych 
wyrobów gotowych, z wy³¹czeniem maszyn i urz¹dzeñ (340) oraz urz¹dzeñ 
elektronicznych (316).

Wszystkie skutki zdrowotne nara¿enia na o³ów s¹ odnoszone do jego 
stê¿eñ we krwi. W zwi¹zku z tym istotne by³o określenie zale¿ności miêdzy 
stê¿eniami o³owiu w powietrzu (A-Pb) i we krwi (B-Pb), która jest zale¿-
na od formy chemicznej o³owiu w powietrzu oraz od rodzaju produkcji. 
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zwiêkszeniu stê¿enia o³owiu w powietrzu 
o 1 μg/m3 odpowiada wzrost stê¿enia o³owiu we krwi od 0,3 do 1,9 μg/l.

U osób doros³ych za uk³ady krytyczne dzia³ania o³owiu uznaje siê: 
uk³ad krwiotwórczy, sercowo-naczyniowy i nerwowy oraz nerki; u dzieci 
jest to ośrodkowy uk³ad nerwowy. Wczesne skutki dzia³ania o³owiu w tych 
uk³adach i narz¹dach pojawiaj¹ siê u osób doros³ych przy stê¿eniach 
o³owiu we krwi wynosz¹cych oko³o 300 μg/l. U dzieci dzia³anie o³owiu 
na ośrodkowy uk³ad nerwowy jest bezprogowe. O³ów zosta³ uznany przez 
IARC za czynnik o udowodnionym dzia³aniu rakotwórczym dla zwierz¹t 
i prawdopodobnie rakotwórczym dla ludzi (grupa 2A).

Podstawê oceny nara¿enia pracowników na o³ów powinna stanowiæ 
wartośæ dopuszczalnego stê¿enia w materiale biologicznym (DSB). Aktualne 
dane wskazuj¹ na mo¿liwy wp³yw o³owiu na: uk³ady nerwowy, krwiotwórczy, 
kr¹¿enia oraz nerki ju¿ przy stê¿eniach o³owiu we krwi > 300 μg/l. W zwi¹zku 
z tym zaproponowano zmniejszenie wartości DSB dla o³owiu we krwi z po-
ziomu 500 μg Pb/l do poziomu 300 μg Pb/l, zgodnie z zaleceniami ACGIH 

oraz propozycjami SCOEL i ICOH. Wartośæ DSB o³owiu we krwi nie dotyczy 
kobiet w wieku rozrodczym.

W przypadku nara¿enia na o³ów i jego zwi¹zki nieorganiczne w³aściwie 
nie chodzi o kobiety, a raczej o potomstwo. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU z 1996 r., nr 114, poz. 
545; zm. DzU z 2002 r., nr 127, poz. 1092) kobietom w ci¹¿y i w okresie 
karmienia wzbronione jest wykonywanie prac w nara¿eniu na o³ów i jego 
zwi¹zki organiczne i nieorganiczne niezale¿nie od ich stê¿eñ w środowisku 
pracy. Ten zapis te¿ powinien ulec zmianie, bo o³ów kumuluje siê w orga-
nizmie kobiety tak¿e przed ci¹¿¹ i po urodzeniu dziecka. Kobiety w wieku 
reprodukcyjnym w ogóle nie powinny byæ nara¿ane na o³ów i jego zwi¹zki.

Obowi¹zuj¹ca wartośæ NDS dla o³owiu i jego zwi¹zków nieorganicz-
nych, z wyj¹tkiem arsenianu(V) o³owiu(II) i chromianu(VI) o³owiu(II), 
nie ulega zmianie i wynosi 0,05 mg/m3 z odnośnikiem, ¿e dotyczy frakcji 
wdychalnej. Normatyw oznakowano literami „Ft” – substancja dzia³aj¹ca 
toksycznie na p³ód.

W innych pañstwach wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla frakcji wdy-
chalnej o³owiu i jego zwi¹zków nieorganicznych ustalono na poziomie wyno-
sz¹cym od 0,05 mg/m3 (Dania, USA-ACGIH, USA-NIOSH) do 0,15 mg/m3

(Belgia, Hiszpania, dyrektywa 98/24/WE).
Prawnie obowi¹zuj¹ca w Polsce wartośæ dopuszczalnego stê¿enia w ma-

teriale biologicznym (DSB) dla o³owiu we krwi równa 500 μg/l jest zawarta 
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bez-
pieczeñstwa i higieny pracy zwi¹zanej z wystêpowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (DzU z 2005 r., nr 11, poz. 86). Miêdzyresortowa 
Komisja ds. NDS i NDN wyst¹pi do Ministra Zdrowia o wprowadzenie 
odpowiednich uregulowañ prawnych dotycz¹cych o³owiu i jego zwi¹zków 
na podstawie najnowszych danych przedstawionych w dokumentacji 
opracowanej przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych.

Krzemionka krystaliczna: kwarc [14808-60-7], krystobalit [14464-46-1] 
– frakcja respirabilna

Krystaliczna krzemionka jest nazw¹ grupy minera³ów zbudowanych 
z ditlenku krzemu. Najbardziej rozpowszechnion¹ odmian¹ krystalicznej 
krzemionki jest kwarc, nastêpnie krystobalit. Surowce krzemionkowe 
znajduj¹ powszechne zastosowanie do produkcji materia³ów budowlanych, 
szk³a, ceramiki, krzemu i ¿elazokrzemu, zwi¹zków krzemoorganicznych 
i wielu innych.

Szkodliwe dzia³anie kwarcu i krystobalitu na organizm cz³owieka 
jest przede wszystkim zwi¹zane z d³ugotrwa³ym – ponad 10-letnim – 
wdychaniem py³u, który mo¿e przedostawaæ siê do obszaru wymiany 
gazowej w p³ucach i tam dzia³aæ toksycznie na makrofagi, pneumocyty 
i inne komórki, wywo³uj¹c przewlek³¹ reakcjê zapaln¹, a nastêpnie zmiany 
zw³óknieniowe o charakterze ogniskowym (guzkowym) lub rozproszonym. 
Skutkiem takich procesów jest rozwój krzemowej pylicy p³uc, a w wielu 
przypadkach tak¿e raka p³uca.

Wed³ug danych G³ównej Inspekcji Sanitarnej w 2012 r. na stanowiskach 
pracy, na których wystêpowa³ py³ respirabilny zawieraj¹cy krystaliczn¹ krze-
mionkê powy¿ej 50%, a jego stê¿enie przekracza³o wartośæ NDS (0,3 mg/m3),
zatrudnionych by³o 2 099 osób. Na stanowiskach pracy, na których stwier-
dzono przekroczenia wartości NDS (1 mg/m3) dla respirabilnego py³u zawie-
raj¹cego od 2 do 50% krystalicznej krzemionki pracowa³o 18 607 osób. Naj-
wiêksz¹ liczbê zatrudnionych nara¿onych powy¿ej wartości NDS 10 mg/m3

na py³y zawieraj¹ce co najmniej 2% krystalicznej krzemionki notowano 
przy wydobyciu wêgla kamiennego. W Polsce w ostatnich latach na skutek 
nara¿enia na krystaliczn¹ krzemionkê w środowisku pracy notuje siê rocznie 
ok. 100 nowych przypadków pylicy krzemowej.

D³ugotrwa³e nara¿enie na frakcjê respirabiln¹ krzemionki krystalicznej 
mo¿e prowadziæ do rozwoju wielu chorób: krzemowej pylicy p³uc i jej po-
wik³añ infekcjami bakteryjnymi oraz grzybiczymi, raka p³uca, przewlek³ej 
obturacyjnej choroby p³uc, zaburzeñ immunologicznych, chorób autoim-
munizacyjnych, przewlek³ych chorób nerek oraz krzemicy ogólnoustrojo-
wej. Za skutek krytyczny nara¿enia przyjmuje siê krzemicê p³uc, dla której 
dotychczas nie ustalono wartości NOAEL ani LOAEL.
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Komitet Doradczy ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH) 
podj¹³ prace nad wartości¹ wi¹¿¹c¹ BOELV (Binding Occupational Exposure 
Limit Value) dla frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki na poziomie 
0,1 mg/m3. Zaproponowano przyjêcie w Polsce wartości NDS dla frakcji 
respirabilnej krzemionki krystalicznej na tym samym poziomie, tj. 0,1 mg/m3, 
maj¹c na uwadze, ¿e jest to znaczne zmniejszenie jej stê¿eñ na wielu sta-
nowiskach pracy, ale jest ono konieczne do ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo nara¿onych na dzia³anie krystalicznej krzemionki. Proponowana 
wartośæ NDS frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej jest oko³o 3 razy 
mniejsza od wartości obecnie obowi¹zuj¹cej dla py³ów respirabilnych 
zawieraj¹cych powy¿ej 50% krystalicznej krzemionki, oraz oko³o 5 razy 
mniejsza od dopuszczalnego stê¿enia w przypadku py³ów zawieraj¹cych 
poni¿ej 50% krystalicznej krzemionki.

Metoda oznaczania stê¿eñ frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej 
zosta³a opracowana i opublikowana w 2012 r. w kwartalniku Komisji „Pod-
stawy i Metody Oceny Środowiska Pracy” nr 4 (74).

Zarówno G³ówny Instytut Górnictwa, jak i Wy¿szy Urz¹d Górniczy po-
par³y ustalenie wartości NDS dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej 
na poziomie 0,1 mg/m3. Wprowadzenie wartości NDS dla frakcji respirabilnej 
krzemionki krystalicznej pozwoli na precyzyjne określenie zale¿ności miêdzy 
zawartości¹ krzemionki a przekroczeniami wartości NDS dla jej frakcji respi-
rabilnej. Na 73. posiedzeniu zosta³ równie¿ przedstawiony dobór środków 
ochrony dróg oddechowych dla górników, które pozwol¹ na utrzymanie 
stê¿eñ frakcji respirabilnej na zaproponowanym poziomie 0,1 mg/m3.

Forum Przemys³u Wydobywczego zrzeszaj¹cego wszystkie najwiêksze 
firmy wydobywcze, zwi¹zki pracodawców oraz stowarzyszenia zwi¹zane 
z sektorem wydobywczym: Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹ SA, Katowicki 
Holding Wêglowy SA, Kopalnie i Zak³ady Siarki „Siarkopol” SA, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polski Zwi¹zek Pracodawców 
Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Przemys³u Wapienniczego, Zwi¹-
zek Pracodawców Górnictwa Wêgla Kamiennego, Zwi¹zek Pracodawców 
Polska Miedź, Zwi¹zek Pracodawców Porozumienie Producentów Wêgla 
Brunatnego oraz Kompania Wêglowa SA, popar³o przyjêcie wartości NDS 
dla frakcji respirabilnej krzemionki na poziomie 0,1 mg/m3.

Mikroklimat zimny
Uwagi zg³oszone przez laboratoria pomiarowe odnośnie do mikroklimatu 

zimnego dotyczy³y:
– zastosowania wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) 

do klasyfikowana środowiska termicznego do mikroklimatu zimnego (trzy 
laboratoria sugeruj¹, aby w mikroklimacie zimnym tym kryterium by³a 
temperatura powietrza poni¿ej 10 oC)

– braku zastosowania w ocenie mikroklimatu zimnego wskaźnika 
IREQneutral (w rozrz¹dzeniu wprowadzone s¹ jedynie wskaźniki IREQmin i tWC)

– środowiska termicznego, które nie bêdzie definiowane jako mikroklimat 
zimny nawet podczas pracy w niskiej temperaturze powietrza, je¿eli pracow-
nik bêdzie mia³ za ma³¹ ciep³ochronnośæ odzie¿y w stosunku do wymaganej, 
a wartośæ wskaźnika PMV bêdzie poni¿ej -2,0.

Dopuszczalne wych³odzenie ogólne organizmu określa wartośæ wskaź-
nika IREQ (m2·K·W-1), którego wartośæ zale¿y od: warunków środowiska 
termicznego, metabolizmu (wydatku energetycznego) oraz parametrów 
odzie¿y (izolacyjności i przepuszczalności powietrza).

IREQneutral – izolacyjnośæ cieplna odzie¿y wymagana do zapewnienia 
warunków termoneutralnych, tj. stanu równowagi cieplnej organizmu, 
w którym średnia temperatura cia³a jest utrzymywana na prawid³owym 
poziomie. W takich warunkach ch³odzenie nie wystêpuje lub jest minimalne.

IREQmin – minimalna wartośæ izolacyjności cieplnej wymagana do utrzy-
mania równowagi cieplnej organizmu na subnormalnym poziomie. Mi-
nimalna wartośæ IREQ określa pewien stopieñ wych³odzenia organizmu 
w szczególności wych³odzenie obwodowych czêści cia³a.

Zgodnie z zapisem w normie PN-EN ISO 11079:2008 wskaźnik IREQ 
ma zastosowanie w zakresie:

ta  10 oC
0,4 m·s- 1  va  18 m·s- 1

Icl > 0,078 m2·K·s-1 (0,5 clo).

Aby funkcjonowaæ w środowisku mikroklimatu zimnego, przede wszyst-
kim trzeba mieæ dobran¹ odzie¿ o odpowiedniej izolacyjności, dostosowan¹ 
do aktywności fizycznej (wydatek energetyczny), a warunki środowiska 
termicznego powinny wynosiæ: temperatura powietrza poni¿ej 10 oC, 
prêdkośæ ruchu powietrza wiêksza od 0,1 ms-1 oraz wilgotnośæ wzglêdna 
powietrza wiêksza od 5%.

Dzia³alnośæ Komisji w 2014 r.
W 2014 r. zaplanowano 3 posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. 

NDS i NDN, na których bêd¹ dyskutowane i ustalane wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ dla ok. 10 substancji. Kontynuowane bêd¹ prace nad 
dostosowaniem krajowego wykazu wartości NDS do projektów dyrektywy 
ustalaj¹cej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości nara¿enia zawodowego 
oraz do projektu dyrektywy ustalaj¹cej wartości wi¹¿¹ce dla substancji 
chemicznych. Ponadto zostan¹ zorganizowane dwa spotkania: Grupy 
Ekspertów ds. Ha³asu oraz Zespo³u Ekspertów ds. Czynników Biologicznych.

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych w 2014 r. opracuje 
dokumentacje dla 8 substancji chemicznych wybranych na podstawie 
prac prowadzonych w SCOEL, projektu dyrektywy ustalaj¹cej czwarty 
wykaz wartości wskaźnikowych oraz listy substancji priorytetowych 
do opracowania wartości OEL. Bêd¹ to nastêpuj¹ce substancje: akrylonitryl, 
1,4-dichlorobenzen, N, N-dietylohydroksyloamina, 1-metylocyklopropen, 
1,2-dimetoksyetan, 1,2-bis (2-metoksetoksy) etan, karbaminian etylu oraz 
o-dianizydyna.

W ramach dzia³alności Grupy Ekspertów ds. Aerozoli Przemys³owych 
w 2014 r. bêd¹ prowadzone prace d¹¿¹ce do opracowania i przyjêcia kryte-
riów ustalania wartości NDS i kryteriów oceny środowiska pracy, w którym 
wystêpuje nara¿enie na cz¹stki ultra drobne i nanocz¹stki.

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Biologicznych w 2014 r. powróci do te-
matyki zwi¹zanej z zagro¿eniem zdrowia pracuj¹cych w nara¿eniu na py³y 
m¹ki. Przewiduje siê publikacjê w miêdzynarodowym czasopiśmie przegl¹-
dowego artyku³u na ten temat oraz przygotowanie wraz z Grup¹ Ekspertów 
ds. Aerozoli Przemys³owych nowelizacji dokumentacji dla py³ów m¹ki.

Grupa Ekspertów ds. Ha³asu przewiduje zakoñczenie badañ i opubli-
kowanie wyników dotycz¹cych opracowania propozycji kryteriów oceny 
szkodliwości i uci¹¿liwości ha³asu z udzia³em infradźwiêków i ha³asu nisko-
czêstotliwościowego oraz opracowania metody uwzglêdniania niepewności 
pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego zwi¹zanego z nara¿eniem na ha³as 
ultradźwiêkowy.

W Grupie Ekspertów ds. Promieniowania Optycznego s¹ planowane 
dalsze dzia³ania w zakresie informowania pracodawców i s³u¿b BHP, PIS oraz 
PIP na temat zagro¿enia promieniowaniem optycznym na stanowiskach 
pracy. Planowany jest równie¿ udzia³ cz³onków Grupy w VI Konferencji 
POOMT dotycz¹cej ryzyka zawodowego zwi¹zanego z nara¿eniem na pro-
mieniowanie optyczne.

Grupa Ekspertów ds. Pól Elektromagnetycznych bêdzie kontynuowaæ 
prace zwi¹zane z przygotowaniem podstaw merytorycznych procesu trans-
pozycji dyrektywy 2013/35/UE do prawa pracy w Polsce. Podejmie m.in. 
prace nad aktualizacj¹ dokumentacji NDN pól elektromagnetycznych, 
niezbêdn¹ ze wzglêdu na radykalne zmiany zasad ochrony przed zagro-
¿eniami elektromagnetycznymi, jakie wprowadzi³a nowa dyrektywa oraz 
rozwój wiedzy naukowej.

dr Jolanta Skowroñ
– Sekretarz Miêdzyresortowej Komisji

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

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego 
pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 
2011-2013 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo³ecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy.


