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Charakterystyka kompleksowej
metody oceny zagro¿eñ
aļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcW

AK\^cU_VOYW¸aSYXYdK]KNcYMOXcXK\KŜOXSKZ\KMYaXSUKXKdKQ\YŜOXSKa dSWXcWSQY\éMcW
ļ\YNYaS]U_:\dON]^KaSYXY]ZY]¸LZ\YaKNdOXSKYMOXcdKQ\YŜOħXKO^KZSOSMRSNOX^cPSUKMTSZ\Ywadzonej przy analizie ryzyka zawodowego. Wskazano zalety tej metody w procesie eliminacji lub
YQ\KXSMdKXSKdKQ\YŜOħdaSédKXcMRdOļ\YNYaS]USOWdSWXcWSQY\éMcW
=ĥYaKUV_MdYaO$ļ\YNYaS]UY^O\WSMdXOYMOXKXK\KŜOXSKdSWXYQY\éMY

A comprehensive method of assessing risk in the thermal environment
This article discusses the principles of assessing exposure to risk related to the cold and hot environment. It
presents a method of assessing risk at the stage of identifying hazards during risk analysis, and lists the advantages of this method in the process of eliminating or reducing risk associated with hot and cold environments.
Keywords: thermal environment, exposure assessment, cold, hot

Wstêp
AK\_XUS MSOZVXO ļ\YNYaS]UK p dK\¸aXY
QY\éMOQYTKUSdSWXOQYpaZĥcaKTéXKdN\YaSO
MdĥYaSOUKTOQYP_XUMTYXYaKXSOSWYŜVSaYļëacUYXcaKXSKZ\KMcDKU\O]YNNdSKĥcaKXSKļ\YNYaSska termicznego jest bardzo szeroki – od jedynie
subiektywnego dyskomfortu lub niewielkiego
niezadowolenia, a¿ do skrajnych przypadków,
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MdcVS ļWSO\MSAZĥca ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY
na organizm cz³owieka zale¿y z jednej strony
YNSX^OX]caXYļMSSMdK]_TOQY^\aKXSKKdN\_QSOT
YNMSýŜUYļMSacUYXcaKXOTZ\KMcMSOZĥYMR\YXXYļMSYNdSOŜcSZYdSYW_Z\dc]^Y]YaKXSKNYaK\_XU¸aļ\YNYaS]UK^O\WSMdXOQYEG
:\KMK a ļ\YNYaS]U_ dSWXcW V_L QY\éMcW
mo¿e byæ wykonywana na otwartej przestrzeni.

AK\_XUS Y^YMdOXSK ]é a¸aMdK] U]d^Kĥ^YaKXO
przez sezonowe zmiany pogody, na które
Z\KMYaXSMcXSOWKTéaZĥca_8K^YWSK]^Z\KMK
aZYWSO]dMdOXSKMRaSéŜO]SýdacUVOd_]^KVYXcWS
aK\_XUKWSļ\YNYaS]UK^O\WSMdXOQYNYU^¸\OQY
mo¿na siê przygotowaæ np. przez zastosowanie
odpowiedniej odzie¿y.
A Y]^K^XSMR VK^KMR aK\_XUS ļ\YNYaS]UK
termicznego na otwartej przestrzeni w Polsce
]^KTé]SýNYļë^\_NXO$aYU\O]SOVO^XSWaK\^YļMS
^OWZO\K^_\cZYaSO^\dKZ\dOU\KMdKTéoC. ObecXYļëSX^OX]caXOQYZ\YWSOXSYaKXSK]ĥYXOMdXOQY
dodatkowo pog³êbia ten problem, i wtedy, na niektórych stanowiskach pracy w pomieszczeniach,
w wyniku przebiegu procesów przemys³owych,
aK\_XUS MSOZVXO WYQé Lcë TO]dMdO ^\_NXSOT]dO
(elektrociep³ownie, piekarnie).
Pomieszczenia pracy biurowej i mieszkania
]é MY\Kd MdýļMSOT UVSWK^cdYaKXO p a¸aMdK]
temperatura powietrza zawiera siê w zakresie
+20 do +25 oC. W pomieszczeniach pracy bez
UVSWK^cdKMTS aK\^Yļë ^K ZYNMdK] _ZKVXOQY VK^K
mo¿e jednak przekroczyæ 30 oC i stanowi wtedy
dXKMdXé_MSéŜVSaYļë
A YNXSO]SOXS_ NY aK\_XU¸a dSWXOQY ļ\YNYaS]UKaZYWSO]dMdOXSKMR^\dOLKZYNU\OļVSë
ŜOZ\KMKaRKVKMRWKQKdcXYacMRV_LaW\YŚXSKMRaSéŜO]Sýd^OWZO\K^_\éZYaSO^\dKoC,
KMdK]OWXKaO^TOTXSŜ]dcWSaK\^YļMSKWS
8KaSOV_]^KXYaS]UKMRZ\KMcaK\_XUS]édaSédKXO d YLOMXYļMSé YL_ ]U\KTXcMR ļ\YNYaS]U
^O\WSMdXcMR ^Y dXKMdc dSWXOQY S QY\éMOQY
a MSéQ_ \YU_ XZ Z\dc Z\KMc XK dOaXé^\d
budynków zale¿nie od pory roku (rolnictwo,
VOļXSM^aYL_NYaXSM^aY7YQé]Sý^OŜaSédKë
dYNNdSKĥcaKXSOWdK\¸aXYdSWXOQYTKUSQY\éMOQYļ\YNYaS]UKaMSéQ_TONXOTdWSKXc\YLYMdOT
np. przy przeciwstawnych warunkach pracy
w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
(piekarnie, rampy transportowe). Taka sytuacja
WYŜO]Z\dcTKëdaSýU]dYXOW_\cdcU_ac]^éZSOXSK

MRY\YLc acZKNU_ S dXKMdéMOW_ dWXSOT]dOXS_
Z\YN_U^caXYļMSZ\KMYaXSU¸aEG
Efektywna prewencja wystêpowania zaQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_Z\KMcacWKQKOVSWSXKMTS
lub zmniejszenia ekspozycji na ekstremalne
aK\_XUS ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY MY WYŜXK
Y]SéQXéëdKZYWYMéļ\YNU¸a^OMRXSMdXcMRV_L
Y\QKXSdKMcTXcMR a ZYĥéMdOXS_ d NdSKĥKXSKWS
daSýU]dKTéMcWSSXNcaSN_KVXéYNZY\XYļëXK^KUSO
oddzia³ywanie.

Ocena zagro¿eñ wystêpuj¹cych
aļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcW
.Y YMOXc ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY a Z\KMc
YZ\KMYaKXY NY NdS]SKT USVUKXKļMSO XY\W O_\YZOT]USMR U^¸\O dKaSO\KTé WSX YZS]c ]ZY]YL_
wykonania pomiarów, interpretacji warunków
MSOZVXcMRY\Kd\cdcUKdN\YaY^XOQYdaSédKXOQY
dTOQYXSOUY\dc]^XcWYNNdSKĥcaKXSOWEG
:YWSK\c^KUSO]éacUYXcaKXOQĥ¸aXSOZ\dOd
]ZOMTKVS]^¸aa^OTNdSONdSXSOS]^KXYaSéZYN]^Kaý
do oceny zagro¿enia zdrowia osób eksponoaKXcMR XK ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXO a UKŜNcW
zakresie. Do realizacji tych pomiarów wymagany
TO]^]ZOMTKVS]^cMdXc]Z\dý^SNYļaSKNMdOXSOdK\¸ano przy ich przeprowadzaniu, jak i interpretacji
otrzymanych wyników.
:\dcYZ\KMYacaKXS_WO^YNYMOXcļ\YNYaS]U
^O\WSMdXcMRUSO\YaKXY]SýdK]KNéKLc]ZY]YLc
przeprowadzania wstêpnej analizy by³y proste,
szybkie do wykonania i praktyczne. Dziêki temu
mo¿liwe jest zaanga¿owanie pracowników
na stanowiskach pracy do oceny warunków,
w jakich jest ona wykonywana. Wówczas poMdé^UYaOUY]d^cYMOXc]^KTé]SýXS]USOSWYŜVSaO
do kontrolowania.
Je¿eli samodzielna ocena oddzia³ywania
ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY XK Z\KMYaXSU¸a
jest niejednoznaczna lub zbyt skomplikowana,
wówczas nale¿y skorzystaæ z pomocy ekspertów,
aby dobraæ odpowiednie i dok³adniejsze metody
oceny stresu cieplnego.
4ONXédQĥ¸aXcMRZ\dcMdcXL\KU_Z\OaOXMTS
dKQ\YŜOħ a Z\dOWcļVO ]dMdOQ¸VXSO a WKĥcMR
Sļ\ONXSMRZ\dON]SýLSY\]^aKMRTO]^UY]d^YMOXc
^cMR dKQ\YŜOħ 4ONXKUŜO a aSýU]dYļMS Z\dcpadków mo¿liwe jest zastosowanie prostych
ļ\YNU¸a UYX^\YVXcMR V_L dKZYLSOQKaMdcMR
przez pracodawców i samych pracowników,
aby poznaæ przyczyny problemów i poprawiæ
warunki pracy.
Kszta³towanie nara¿enia termicznego
na stanowiskach pracy
.Y]^\O]_QY\éMK1 dochodzi wówczas, gdy nastêpuje nadmierne nagromadzenie ciep³a, które
nie mo¿e byæ usuniête z organizmu. Z kolei stres
 =^\O] QY\éMK ^Y Z\dOU\YMdOXSO aK\_XU¸a UYWPY\^_
cieplnego, które skutkuje uruchomieniem mechanidW¸aWKTéMcMRXKMOV_KZYdLcMSO]SýXKNWSK\_MSOZĥK
b) ograniczenie skutków niekorzystnego dzia³ania wysokiej
temperatury

zimna2 jest wynikiem nadmiernej, niezrównowaŜYXOT_^\K^cMSOZĥKdY\QKXSdW_EG
Zarówno przegrzanie, jak i wych³odzenie
Y\QKXSdW_WYŜOdNK\dcë]Sý_Y]¸LZ\KM_TéMcMR
LéNŚ^YXKY^aK\^OTZ\dO]^\dOXSLéNŚaZYWSO]dMdOXSKMRQNdSOaK\_XUSMSOZVXO]é\OQ_VYaKXO
7KTé^_aZĥca^KUSOMdcXXSUSTKU$SX^OX]caXYļë
acUYXcaKXOTZ\KMcY\KdaĥKļMSaYļMSXY]dYXOT
odzie¿y (poniewa¿ nie zawsze jest ona dopasoaKXKa^KUS]ZY]¸LKLcSVYļëMSOZĥKQ\YWKNdYXK
w organizmie równowa¿y³a tê, która jest odprowadzana do otoczenia).
Wp³yw na kszta³towanie nara¿enia na szkoNVSaO YNNdSKĥcaKXSO ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY
WYŜXKWSOëUYX^\YV_TéMMdcXXSUSU^¸\OTO^aY\dé
SXSaOV_TéMV_LOVSWSX_TéMXSOUY\dc]^XcSMRaZĥca
na organizm osoby eksponowanej.
W stosunku do wielu czynników zagro¿enia
dKZ\YZYXYaKXY^\¸T]^YZXSYaéWO^YNýKXKVSdc
dKQ\YŜOħļ\YNYaS]UKZ\KMcRKĥK]YļaSO^VOXSO
Z\KMK d WYXS^Y\KWS ļ\YNYaS]UY ^O\WSMdXO
OVOU^\cMdXYļëS^N+aYLOMXSOU^¸\cMRdXSMR
opracowano normy europejskie (ha³as, stres
MSOZVXc NYVOQVSaYļMS WSýļXSYaY]dUSOVO^YaO
EG
A K\^cU_ĥKMR Z_LVSUYaKXcMR aMdOļXSOT
w „Bezpieczeñstwie Pracy”, opisywane by³y
YQ¸VXOdK]KNcZ\YPSVKU^cUSdKQ\YŜOħaQY\éMcW
ļ\YNYaS]U_EGWO^YNKYMOXc\cdcUKdKaYNYaOQYaļ\YNYaS]U_dSWXcWEGY\KdaZYWSO]dMdOXSKMRdKWUXSý^cMRE G9LOMXSOa-39::3,
opracowywana jest kompleksowa metoda oceny
dKQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcWa]dO\YUSW
\Yd_WSOXS_pYNdSWXOQYNYQY\éMOQYpYLOTW_TéMKXSOdLýNXOSXPY\WKMTOYQ¸VXOS]dMdOQ¸ĥYaO
sposoby postêpowania, zarówno przy analizie
dKQ\YŜOħXK]^KXYaS]U_Z\KMcTKUSadaSédU_
d NdSKĥKXSKWS dWSO\dKTéMcWS NY SMR OVSWSXKMTS
LéNŚ \ON_UMTSAU\¸^MO Z\dcQY^YaKXK LýNdSO
^KUŜOKZVSUKMTKSX^O\XO^YaKNY^cMdéMKdK\déNdKXSK\cdcUSOWaļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcW
Ogólne zasady stosowania kompleksowej metody
oceny zagro¿eñ
A]ZYWXSKXKa^OUļMSOUYWZVOU]YaKWO^YNK YMOXc dKQ\YŜOħ a ļ\YNYaS]U_ ^O\WSMdXcW
aZ\KU^cMdXc]ZY]¸LYU\OļVKO^KZcYMOXcdKQ\YŜOħZ\KMYaXSUKaļ\YNYaS]U_dSWXcWSQY\éMcW
Jest oparta na zbieraniu danych na podstawie
szczegó³owych list kontrolnych, analizie sytuacji
na stanowiskach pracy oraz proponowaniu
YU\OļVYXcMR NdSKĥKħ Z\OaOXMcTXcMR a MOV_
dWXSOT]dOXSK \cdcUK dN\YaY^XOQY daSédKXOQY
d XK\KŜOXSOW XK YNNdSKĥcaKXSO ļ\YNYaS]UK
termicznego.
1ĥ¸aXcWMOVOWYMOXcdKQ\YŜOħdaSédKXcMR
d ^O\WSMdXcW ļ\YNYaS]USOW Z\KMc p aONĥ_Q
przygotowywanej metody oceny – jest prewencja
oraz eliminacja lub przynajmniej zmniejszenie
ich poziomu.
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Stres zimna to sytuacja, której skutkiem jest skurcz naczyñ
U\aSYXYļXcMR]U¸\cacaYĥ_TéMcdWXSOT]dOXSO]U¸\XOQY
przep³ywu krwi i przewodnictwa cieplnego tkanek powierzchniowych oraz zwiêkszenie wytwarzania ciep³a

Metoda ta dotyczy oceny dyskomfortu
MSOZVXOQYZYNMdK]Z\KMcaļ\YNYaS]U_dSWXcW
V_L QY\éMcW 7K dK]^Y]YaKXSO dK\¸aXY NVK
]^KĥcMRTKUSdWSOXXcMRaK\_XU¸aļ\YNYaS]UK
^O\WSMdXOQY _adQVýNXSK ^OŜ SX^OX]caXYļë
acUYXcaKXOT Z\KMc Y\Kd ]^Y]YaKXé YNdSOŜ
Jest oparta na trójstopniowej strategii, która
mo¿e byæ wdra¿ana sukcesywnie, w celu uzyskaXSKNYUĥKNXSOT]dOQYaQVéN_aaK\_XUSZ\KMcMdcVS
YU\OļVOXSKdKQ\YŜOħļ\YNYaS]USOW^O\WSMdXcW
KVO\¸aXSOŜSSNOX^cPSUKMTSXKTVOZ]dcMRļ\YNU¸a
kontroli warunków pracy i prewencji zagro¿eñ
:8/83=9 $E!G
Poza tym, opisywana metoda, je¿eli jest u¿ywana w sposób systematyczny, pozwala na we\cPSUKMTýaZ\YaKNdYXcMRļ\YNU¸aSX^O\aOXMcTXcMRdWSO\dKTéMcMRNYdWXSOT]dOXSKS]^XSOTéMcMR
zagro¿eñ.
=^\K^OQSKYMOXcdKQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcW
W wielu przedsiêbiorstwach spotyka siê
^\_NXONYdKKUMOZ^YaKXSKZ\YLVOWcNY^cMdéMO
YLMSéŜOXSK MSOZVXOQY Z\KMYaXSU¸aA WSOT]MO
szczegó³owej analizy przypadku, w prezentowaXOTWO^YNdSOZ\YZYX_TO]Sý]d_UKXSO\YdaSédKXSK
zaistnia³ych problemów na podstawie prostego
i przystêpnego pierwszego etapu strategii oceny
dKQ\YŜOħ a ļ\YNYaS]U_ ^O\WSMdXcW daKXOQY
YL]O\aKMTéA XSOU^¸\cMR ^\_NXSOT]dcMR Z\dcpadkach, niezbêdny bêdzie bardziej szczegó³owy
UYVOTXcO^KZZYVOQKTéMcXKNYUĥKNXSOT]dOTKXKVSdSO
z u¿yciem prostych pomiarów. W jeszcze innych,
szczególnych sytuacjach mo¿e byæ konieczna
ekspertyza, oparta na bardziej zaawansowanych,
wyrafinowanych technikach oceny (trzeci etap),
który nie jest tu szczegó³owo omawiany.
Wspomniana strategia polega na stopniowym
dLVSŜKXS_]SýNYUYħMYaOTYMOXcdKQ\YŜOħaļ\Ydowisku termicznym przez zastosowanie trzech
etapów ich rozpoznawania.
Pierwszy etap strategii oceny zagro¿eñ –
obserwacja – jest przeprowadzany przez osoby
ddKUĥKN_Z\KMcWKTéMOZOĥXéaSONdýYaK\_XUKMRZ\KMcKVOXSOWKTéMONYļaSKNMdOXSKadKU\O]SOO\QYXYWSSļ\YNYaS]U^O\WSMdXcMR-OVOW
tego etapu jest scharakteryzowanie sytuacji
Z\KMc a \¸ŜXcMR YUYVSMdXYļMSKMR ZYNMdK] NXSK
\YLYMdOQYY\KdaMSéQ_MKĥOQY\YU_KXSO^cVUY
podczas specyficznego, wybranego okresu.
Drugi etap – analiza – jest przeprowadzany przez te same osoby, które dokonywa³y
obserwacji, ale przy wspó³pracy specjalistów
ZY]SKNKTéMcMRUaKVSPSUKMTOadKU\O]SOO\QYXYWSS
ļ\YNYaS]U^O\WSMdXcMR+XKVSdKNY^cMdc]c^_KMTS
pracy w szczególnych przypadkach (lato, noc
i inne), zidentyfikowanych podczas pierwszego
O^KZ_U^¸\OLýNéacWKQKëZYa]dOMRXSO]^Y]Ywanych prostych pomiarów.
Trzeci etap – ekspertyza – jest przeprowadzany równie¿ przez te same osoby, które
prowadzi³y pierwszy etap oceny, tym razem przy
wspó³pracy z wykwalifikowanymi ekspertami.
>OXO^KZNY^cMdcLK\NdYdĥYŜYXcMRYUYVSMdXYļMS
a ļ\YNYaS]U_ ^O\WSMdXcW S acWKQK ]ZOMTKVSstycznych metod pomiaru.
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Etap 1

D
z
i
a
ł
a
n
i
a

Identyfikacja zagrożeń:
- obserwacja
- odpowiedzi pracowników
Wymaga
dalszej
analizy

Brygadzista, kierownik itp.

Etap 2
Określenie wpływu
środowiska termicznego:
- pomiary
- analizy
Służby BHP itp.

Etap 3
Pomiary specjalistyczne:
- pomiary
- przypadki złożone
Eksperci

Wymaga
dalszej
analizy

p
r
o
f
i
l
a
k
t
y
c
z
n
e

<c]/^KZcYMOXcdKQ\YŜOXSKXK]^KXYaS]UKMRZ\KMcaļ\YNYaS]U_^O\WSMdXcWaQ:8
/83=9!$#
0SQ =^KQO] SX K]]O]]SXQ \S]U K^ aY\U]^K^SYX] SX ^RO ^RO\WKV OX`S\YXWOX^ :8/8 3=9
!$#

8K\c]_XU_Z\dON]^KaSYXYUYVOTXYļëSdKU\O]
poszczególnych etapów opisywanej strategii.
W prezentowanej metodzie oceny zagro¿eñ
aKŜXéP_XUMTý]ZOĥXSKTéVS]^cUYX^\YVXOU^¸\ONYUĥKNXSOYU\OļVKTéMdcXXSUSaKŜXOdZ_XU^_aSNdOXSK\cdcUKdKaYNYaOQY6S]^c^O]é_TONXYVSMYXO
wiêc ³atwo jest z nich korzystaæ. Do dyspozycji
LýNé _Z\Y]dMdYXO S LK\NdSOT ]dMdOQ¸ĥYaO VS]^c
kontrolne do wstêpnej lub dok³adniejszej oceny
aK\_XU¸aZ\KMcadKVOŜXYļMSYNZY^\dOLXKKXKlizowanym stanowisku pracy. List kontrolnych
nale¿y u¿yæ przed i po interwencji na stanowisku
pracy, na którym zidentyfikowano nieprawid³oaYļMSYMRK\KU^O\dO^O\WSMdXcW:\dcUĥKN^KUSOT
listy kontrolnej przedstawiono w tabeli 1.
Skala ocen zastosowana w przedstawionej
VSļMSO UYX^\YVXOT TO]^ ^KU ]UYX]^\_YaKXK KLc
Z\dcZKNOU SNOKVXOT ]c^_KMTS Lcĥ YU\OļVYXc TKUY
in 4OļVS TONOX V_L USVUK ZK\KWO^\¸a YN]^KTO
YN^OQYYZ^SW_Wa¸aMdK]XKVOŜcZYNTéëļ\YNUS
prewencyjne, przy czym im wiêksze odstêpstwa
od bezpiecznego zakresu, tym wiêksza jest koXSOMdXYļëaZ\YaKNdOXSK\YdaSédKħaMOV_OVSminacji zaobserwowanego problemu.
4OļVS\cdcUYXSOUY\dc]^XOQYaZĥca_U^¸\OQYkolwiek z wymienionych w tabeli 1. czynników
oceniono jako „1”, wówczas nale¿y zidentyfikowaæ przyczynê tej sytuacji i opisaæ szczegó³y
Z\YLVOW_Ś\¸NĥYZYaSO\dMRXSKVYUKVSdKMTKS^Z
Nale¿y te¿ dok³adnie przeanalizowaæ stanowisko
Z\KMc ZY]ĥ_Q_TéM ]Sý LK\NdSOT ]dMdOQ¸ĥYacWS
listami kontrolnymi.
4OļVS Z\YMO] ^OMRXYVYQSMdXc XK ]^KXYaS]U_
Z\KMcXSOXK\d_MKZYdSYW_ZK\KWO^\¸aļ\YNYaS]UYacMRKdOL\KXOYMOXca]UKd_TéŜOdK]^KXO
aK\_XUSXSO]éKUMOZ^YaKXOZ\dOdZ\KMYaXSU¸a
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Tabela 1. Uproszczona lista kontrolna do szybkiej oceny czynników ryzyka cieplnego i ich
NY^UVSaYļMSaļ\YNYaS]U_dSWXcWaQ2YVWO\K#
>KLVO + ]SWZVSPSON MROMUVS]^ PY\ [_SMU K]]O]]WOX^ YP ^RO\WKV \S]U PKM^Y\] KXN ^ROS\
acuteness in the cold environment (Holmer 2009)
:c^KXSONY^cMdéMOYMOXcZK\KWO^\¸aļ\YNYaSska zimnego:
Jak odczuwasz ryzyko niekorzystnego wp³ywu
wymienionych ni¿ej czynników?
Temperatura powietrza
Ruch powietrza
Kontakt z zimnymi powierzchniami
Woda, p³yny, wilgoæ
Odzie¿ ciep³ochronna
9MR\YXc\éU
Ochrony stóp
Ochrona g³owy
Wspó³dzia³anie sprzêtu ochronnego
Inne czynniki (jakie?)

Proponowana skala ocen:
Brak ryzyka: 0
Ma³e ryzyko: 1
Du¿e ryzyko: 2

>KLOVKAcXSUSNY^cMdéMOZYdSYW_dKQ\YŜOħXK]^KXYaS]U_Z\KMcZYSX^O\aOXMTSaQ
PN-EN ISO 15265:2005)
>KLVO<S]UVO`OVK^^ROaY\U]^K^SYXKP^O\SX^O\`OX^SYX:8/83=9 $
:K\KWO^\cļ\YNYaS]UK
Temperatura powietrza
ASVQY^XYļëZYaSO^\dK
Promieniowanie cieplne

-3

-2

-1

0

1

2

3

:\ýNUYļë\_MR_ZYaSO^\dK
9LMSéŜOXSOZ\KMéÐdcMdXé
Odzie¿

wówczas nale¿y szukaæ sposobów poprawienia
]c^_KMTS \YdaKŜKTéM aZ\YaKNdOXSO ļ\YNU¸a
zapobiegawczych, np. zmianê odzie¿y ochronnej.
Wa¿ne jest, aby na ka¿dym etapie oceny dokumentowaæ zebrane wyniki i na ich podstawie
YU\OļVSëMdcZYTKaSK]SýZ\YLVOWdU^¸\cWUYVaSOU
d KXKVSdYaKXcMR MdcXXSU¸a ļ\YNYaS]UK ^O\micznego. Nale¿y ustaliæ, czy trzeba skorzystaæ
dUYVOTXOQYO^KZ_YMOXcMdc^OŜac]^K\MdKTéMO
LýNdSO dK]^Y]YaKXSO ļ\YNU¸a Z\OaOXMcTXcMR
Przyk³ad takiego zestawienia przedstawiono
a^KLOVSA^cWZ\dcZKNU_YdXKMdOXSK]éXK]^ýZ_TéMO$QNcacXSUS]éZYdKdKU\O]OWYNNY
oznacza to, ¿e sytuacja nie jest idealna i nale¿y
zidentyfikowaæ przyczyny i szczegó³y problemu
Ś\¸NĥYZYaSO\dMRXSKVYUKVSdKMTKS^Z
Drugi etap oceny polega na wykonaniu dodatkowych pomiarów w celu dok³adniejszego
YZS]KXSKLKNKXOQYļ\YNYaS]UK:K\KWO^\cU^¸\O
nale¿y zbadaæ, to:
• ^OWZO\K^_\K ZYaSO^\dK$ TOļVS ac]^ýZ_TO
wzrost lub spadek poza zakres uznany za prawid³owy
•aSVQY^XYļëZYaSO^\dK$TOļVSTOTaK\^YļëaZYWSO]dMdOXS_\¸ŜXS]SýYNaK\^YļMSaļ\YNYaS]U_
zewnêtrznym
• Z\YWSOXSYaKXSO MSOZVXO$ TOļVS ac]^ýZ_TO
OU]ZYdcMTK ]ĥYXOMdXK KVLY ac]^ýZ_Té LK\NdY
QY\éMOV_LLK\NdYdSWXOZYaSO\dMRXSO
•Z\ýNUYļë\_MR_ZYaSO^\dK$TOļVSac]^ýZ_TO
Z\dOMSéQ
•YLMSéŜOXSOZ\KMé$TOļVSTO]^N_ŜOV_LdWSOXSKTéMO]SýZYNMdK]dWSKXc\YLYMdOT
• MRK\KU^O\c]^cUK YNdSOŜc$ TOļVS acWKQKXK
jest odzie¿ specjalna.

A Z\dcZKNU_ ļ\YNYaS]UK QY\éMOQY a MOV_
lepszego rozpoznania warunków, mo¿na zasto]YaKë Z\Y]^é WO^YNý YMOXc YLMSéŜOXSK MSOZVXOQYYZK\^éXKacdXKMdOXS_a]UKŚXSUKA,1>
(PN-EN 27243:2005).
4OļVSSXK^cWO^KZSOXSOY]SéQXSO]SýZYZ\Kac
]c^_KMTSXKVOŜcZ\dOTļëNY^\dOMSOQYO^KZ_YMOXc
i zaprosiæ do wspó³pracy ekspertów zewnêtrzXcMRU^¸\dcYU\OļVéYLMSéŜOXSOMSOZVXONY^cMdéMO
MKĥOQY Y\QKXSdW_ a ZY]^KMS SVYļMSYaOT LéNŚ
NYUYXKTéYMOXcYNNdSKĥcaKXSKVYUKVXOQYļ\YNYaS]UKdSWXOQYV_LQY\éMOQYA^cWZ\dcZKNU_
konieczne jest zastosowanie specjalistycznych
WO^YNdKaK\^cMRaXK]^ýZ_TéMcMRXY\WKMR$
+.YYMOXcļ\YNYaS]UKQY\éMOQY
•:8/83=9!!$/\QYXYWSKļ\YNYwiska termicznego – Analityczne wyznaczanie
i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem
YLVSMdOħ Z\dOaSNcaKXOQY YLMSéŜOXSK ^O\WSMdnego (oryg.)
• :8/8 !$   /\QYXYWSK ļ\Ydowiska termicznego – Metody oceny reakcji
MdĥYaSOUKXKNY^UXSýMSOZYaSO\dMRXSp-dýļë$
:YaSO\dMRXSOQY\éMOY\cQ
,.YYMOXcļ\YNYaS]UKdSWXOQY
•:8/83=9!#$/\QYXYWSKļ\YNYwiska termicznego – Wyznaczanie i interpretacja
]^\O]_ ^O\WSMdXOQY acXSUKTéMOQY d OU]ZYdcMTS
XKļ\YNYaS]UYdSWXOd_adQVýNXSOXSOWacWKQKXOTSdYVKMcTXYļMSMSOZVXOTYNdSOŜc3</;Y\Kd
wp³ywu wych³odzenia miejscowego.
•:8/83=9!$#/\QYXYWSKļ\Ydowiska termicznego – Metody oceny reakcji
MdĥYaSOUKXKNY^UXSýMSOZYaSO\dMRXSp-dýļë$
Powierzchnie zimne (oryg.)

DKVO^é YZS]KXOT WO^YNc TO]^ PKU^ ŜO a ZYMdé^UYacW O^KZSO YMOXc
aK\_XU¸a XK ]^KXYaS]UKMR Z\KMc a ļ\YNYaS]U_ dSWXcW V_L QY\éMcW
rozpoznania warunków mo¿na dokonaæ si³ami w³asnymi zak³adu pracy,
UY\dc]^KTéM d UYWZO^OX^XOT ZYWYMc Z\KMYaXSU¸a K aSýM UY]d^c ^OQY
NdSKĥKXSK ]é XS]USO .YNK^UYaY ]Z\dcTK ^Y dKKXQKŜYaKXS_ Z\KMYaXSU¸a
w kszta³towanie warunków pracy. Analiza warunków na stanowisku pracy
dK ZYWYMé YZ\KMYaKXcMR ]dMdOQ¸ĥYacMR SX]^\_UMTS S XK\dýNdS dXKMdXSO
u³atwi procedury oceny zagro¿eñ i porównanie sytuacji po ewentualnych
SX^O\aOXMcTXcMRNdSKĥKXSKMRZ\YPSVKU^cMdXcMR=c]^OWK^cMdXYļëZY]^ýZYaKXSKNKWYŜVSaYļëaZĥca_XKZYdSYWdKQ\YŜOħXK]^KXYaS]UKMRZ\KMc
K^cW]KWcWXKdK\déNdKXSO\cdcUSOWdKaYNYacW

Podsumowanie
Przedstawiona w artykule kompleksowa metoda oceny zagro¿eñ w wa\_XUKMRļ\YNYaS]UK^O\WSMdXOQYdSWXOQYSQY\éMOQYTO]^^\¸T]^YZXSYaK
SNY^cMdcSMRSNOX^cPSUKMTSANKV]dOTUYVOTXYļMSTOļVSXSOTO]^WYŜVSaO_]_XSýMSO
lub zmniejszenie nara¿enia pracowników na dyskomfort cieplny, wówczas,
ju¿ z udzia³em ekspertów zewnêtrznych powinno siê przeprowadziæ bardziej
]dMdOQ¸ĥYaéKXKVSdýZ\YLVOW¸adaSédKXcMRdOļ\YNYaS]USOW^O\WSMdXcW
na stanowisku pracy, co nie jest omówione w tym artykule.
AXKTLVSŜ]dcWMdK]SOUYWZVOU]YaKWO^YNKYMOXcdKQ\YŜOħaļ\YNYaSsku termicznym zostanie poddana weryfikacji na wybranych stanowiskach
Z\KMca\KWKMRLKNKħZ\YaKNdYXcMRa:\KMYaXS9LMSéŜOħ>O\WSMdXcMR
Zak³adu Ergonomii CIOP-PIB.
:Y_dc]UKXS_YZSXSSY]¸LU^¸\OLýNéTé]^Y]YaKĥcYZ\KMYaKXKdY]^KXSO
jej koñcowa wersja wraz z narzêdziami do jej stosowania (listy kontrolne,
opis sposobu postêpowania).
Metoda, o której jest mowa w artykule scala kilka norm w celu stworzenia
WYŜVSaYļMS YMOXc aK\_XU¸a ļ\YNYaS]UK ^O\WSMdXOQY dSWXOQY S QY\écego) w jednej metodzie oceny. Jest to korzystne, gdy¿ na stanowiskach
Z\KMcdNK\dKTé]Sý]c^_KMTOaMYNdSOXXOTZ\KMcQNcZ\KMYaXSUXK^OT]KWOT
dWSKXSO\YLYMdOTXK\KŜYXcTO]^XKNdSKĥKXSOdK\¸aXYdSWXOQYTKUSQY\éMOQYļ\YNYaS]UKZSOUK\XSOW\YŜXSO]UĥKNYaO4KUdY]^KĥYZYaSONdSKXO
we wstêpie trójstopniowa metoda oceny jest stosowana w innych krajach
NY\¸ŜXcMRdKQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_Z\KMcXZRKĥK]YļaSO^VOXSOAK\^cU_VO
przedstawiono zasady zastosowania takiej metody do szerokiego zakresu
ļ\YNYaS]UK^O\WSMdXOQYLK\NdSOTZ\dcNK^XOaZ\KU^cMOXSŜYMOXKaZĥca_
^cVUYļ\YNYaS]UKQY\éMOQYV_LdSWXOQYTKUYZYTONcXMdOQYMdcXXSUK
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