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

Podczas 65. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Do-
puszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Śro-
dowisku Pracy (21 grudnia 2010 r.) rozpatrywano uzasadnienia propozycji 
wartości dopuszczalnych stê¿eñ, przygotowane przez Zespó³ Ekspertów 
ds. Czynników Chemicznych w odniesieniu do nastêpuj¹cych substancji 
chemicznych: akrylanu 2-etyloheksylu [103-11-7], bromoetenu [593-60-2], 
3,7-dimetylookta-2,6-dienalu (cytral) [5392-40-5], eteru bis (2-metoksy-
etylowy) [111-96-6] i eteru pentabromodifenylowego [32534-81-9].

Ponadto dyskutowano o najnowszych doniesieniach naukowych, doty-
cz¹cych nierakotwórczego i rakotwórczego dzia³ania formaldehydu, w odnie-
sieniu do którego Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN w 2008 r. przyjê³a 
2-letnie vacatio legis wartości NDS na poziomie 0,24 mg/m3 i wartości NDSCh 
na poziomie 0,48 mg/m3. By³ to czas potrzebny dla przemys³u, rz¹dów i part-
nerów spo³ecznych w Polsce i w UE na wdro¿enie rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych 
poziom ekspozycji pracowników na formaldehyd. Miêdzyresortowa Komisja 
opublikowa³a dokumentacjê proponowanych wartości dopuszczalnych 
poziomów nara¿enia zawodowego formaldehydu w kwartalniku „Podstawy 
i Metody Oceny Środowiska Pracy” (nr 3(57) 2008, s. 51-125) – w ten sposób 
udostêpniono wyniki badañ dotycz¹cych dzia³ania formaldehydu na organizm 
cz³owieka oraz uzasadnienie zaproponowanych przez Zespó³ Ekspertów ds. 
Czynników Chemicznych wartości NDS i NDSCh dla tego zwi¹zku.

Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników posie-
dzenia, 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 nastêpuj¹cym zakresie:

1. Wprowadzenia do wykazu, dotychczas w nim nieuwzglêdnionych, 
wartości najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ nastêpuj¹cych chemicz-
nych czynników szkodliwych dla zdrowia:

– chlorek benzoilu [98-88-4]
 NDS – nie ustalono
 NDSCh – nie ustalono
 NDSP – 2,8 mg/m3

– tetrametylosukcynonitryl [3333-52-6]
 NDS – 2,6 mg/m3

 NDSCh – nie ustalono
 NDSP – nie ustalono.
2. 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
236. Kadm [7440-43-9] i jego zwi¹zki 

nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd
– py³y i dymy
– frakcja respirabilna

0,01
0,002

–
–

–
–

3. Dla kwasu akrylowego wartości dopuszczalnych stê¿eñ pozo-
stawiono na obecnie obowi¹zuj¹cym poziomie: NDS – 20 mg/m3 oraz 
NDSCh – 50 mg/m3.

4. Dyskusjê nad propozycj¹ wartości NDS dla py³ów 4,4’-tiobis 
(6-tert-butylo-3-metylofenolu) prze³o¿ono na przysz³y rok po zdefinio-
waniu przez ekspertów pojêæ: frakcja torakalna, respirabilna, wdychalna 
(ang. inhalable) i frakcja py³u ca³kowitego oraz zasad ustalania wartości 
NDS dla py³ów.

5. Dla formaldehydu przed³u¿ono vacatio legis wartości przyjêtych 
na 58. posiedzeniu Komisji w 2008 r. do czasu podjêcia decyzji przez 
SCOEL oraz przedstawienia danych o nara¿eniu na zwi¹zek w polskim 
przemyśle.

Dzia³alnośæ Komisji w 2010 r.
Na posiedzeniu przyjêto sprawozdania z prac zespo³ów ekspertów 

oraz Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2010 r., a tak¿e plany 
pracy na 2011 r.

W 2010 r. odby³y siê dwa posiedzenia Zespo³u Ekspertów ds. 
Czynników Chemicznych. Cz³onkowie Zespo³u opracowali i rozpa-
trzyli dokumentacje dopuszczalnych poziomów nara¿enia zawodowego 
14 substancji chemicznych.

Eksperci przy wyborze substancji do opracowania dokumentacji 
w 2010 r. wziêli pod uwagê prace prowadzone w SCOEL. Na tej podsta-
wie wytypowano 10 substancji: nikiel i jego zwi¹zki, kadm i jego zwi¹zki 
nieorganiczne, 1,2-epoksypropan , eter bis (chlorometylowy), mangan 
i jego zwi¹zki nieorganiczne, kwas akrylowy, 1,2-dibromoetan, chlorek 
dimetylosulfamoilu, tetrametylosukcynonitryl i eter bis (2-metoksy-
etylowy). Ponadto opracowano dokumentacje dla chlorku benzoilu, 
3,7-dimetylo-2,6-oktadienalu (cytralu) i 4,4’-tiobis (6-tert-butylo) 
-m-krezolu, które nie by³y ujête w polskim wykazie, ale przemys³ zg³asza³ 
zapotrzebowanie na opracowanie wartości ich dopuszczalnych stê¿eñ. 
Opracowano równie¿ dokumentacjê NDS w odniesieniu do 1 zwi¹zku 
chemicznego wielkotona¿owego – rozpuszczalnika, w przypadku którego 
istnieje niezgodnośæ wartości NDS z wartościami ustalonymi w innych 
pañstwach, tj. 1,1,2-trichloroetanu.

Dokumentacje w odniesieniu do 7 substancji chemicznych spośród 
opracowanych 14 przedstawiono na posiedzeniach Miêdzyresortowej 
Komisji ds. NDS i NDN, które odby³y siê w 2010 r. By³y to nastêpuj¹ce 
substancje chemiczne: kadm i jego zwi¹zki nieorganiczne, kwas akry-
lowy, tetrametylosukcynonitryl, eter bis (2-metoksyetylowy), chlorek 
benzoilu, cytral oraz 4,4’-tiobis (6-tert-butylo) -m-krezol. Dyskusjê 
nad propozycj¹ wartości NDS dla py³ów 4,4’-tiobis (6-tert-butylo) -m-
-krezolu prze³o¿ono na 2011 r. Pozosta³e 7 substancji wraz z propozycjami 
wartości NDS/NDSCh bêd¹ przedmiotem obrad Miêdzyresortowej Komisji 
ds. NDS i NDN w 2011 r.
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Wyniki prac Zespo³u Ekspertów ds. Czynników Chemicznych 
w 2010 r. przedstawiono w 6 publikacjach o zasiêgu krajowym i miê-
dzynarodowym oraz na 3 konferencjach krajowych i zagranicznych 
w postaci 3 prezentacji.

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych planuje w 2011 r. 
opracowanie dokumentacji dla 14 substancji chemicznych, z których 
13 znajduje siê na liście priorytetowej SCOEL do ustalenia wartości OEL.

Grupa Ekspertów ds. Aerozoli Przemys³owych w 2010 r. 
nie rozpatrywa³a dokumentacji w odniesieniu do nietoksycznych py³ów 
przemys³owych. W 2011 r. Grupa ta wspólnie z ekspertami z innych 
Zespo³ów i Grup, podejmie prace nad definicj¹ pojêæ: frakcja torakalna, 
respirabilna, wdychalna (inhalable) oraz frakcja py³u ca³kowitego. PN-EN 
481 definiuje te frakcje, ale s¹ one ró¿nie interpretowane. Dyskutowane 
bêd¹ te¿ zasady ustalania wartości NDSCh oraz NDSP dla substancji 
chemicznych. Zostanie równie¿ opracowana dokumentacja dla py³ów 
krystalicznej krzemionki.

W 2010 r. Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Biologicznych upo-
wszechnia³ przyjête w 2005 r. propozycje normatywów higienicznych 
dla szkodliwych czynników biologicznych wystêpuj¹cych w środowisku 
pracy i nieprzemys³owym środowisku wnêtrz. Opracowane na podsta-
wie zaproponowanej przez Zespó³ „filozofii środowiskowej, wartości 
dopuszczalne dla bakterii mezofilnych, Gram-ujemnych, termofilnych 
promieniowców, endotoksyny bakteryjnej, grzybów i mikroorganizmów 
z grup 1 i 2 zagro¿enia s¹ z powodzeniem stosowane w ocenach higie-
nicznych. Wyniki prac Zespo³u Ekspertów ds. Czynników Biologicznych 
zosta³y przedstawione na 3 konferencjach krajowych, w 3 publikacjach 
o zasiêgu miêdzynarodowym oraz w 3 publikacjach o zasiêgu krajowym.

W 2011 r. Zespó³ podejmie wspó³pracê z Grup¹ ds. Aerozoli Prze-
mys³owych w zakresie wypracowania definicji poszczególnych frakcji, 
które tak¿e odnosz¹ siê do czynników biologicznych. Mo¿liwośæ poboru 
poszczególnych frakcji ju¿ istnieje, gdy¿ na rynku s¹ dostêpne odpo-
wiednie aparaty pomiarowe. Ze wzglêdu na sygnalizowan¹ przez wiele 
środowisk, zajmuj¹cych siê kontrol¹ oraz ocen¹ stanu higienicznego 
stanowisk pracy, potrzebê wypracowania algorytmu postêpowania 
w sytuacjach nara¿enia na szkodliwe czynniki biologiczne, celowe 
bêdzie opracowanie przewodnika omawiaj¹cego „Zasady pobierania 
próbek mikrobiologicznych w ocenach higienicznych środowiska pracy”. 
Harmonogram prac Zespo³u Ekspertów ds. Czynników Biologicznych 
na 2011 r. przewiduje dwa spotkania Zespo³u: w czerwcu i w listopadzie.

W 2010 r. Grupa Ekspertów ds. Mikroklimatu przygotowa³a 
propozycjê zmiany do rozporz¹dzenia MPiPS z dnia 16 czerwca 2009 r. 
(DzU z 2009 r., nr 105, poz. 873) w zakresie mikroklimatu zimnego 
w celu dostosowana zapisu do regulacji Unii Europejskiej oraz PN-EN ISO 
11079:2008 Ergonomia środowiska termicznego. Wyznaczanie i inter-
pretacja stresu termicznego wynikaj¹cego z ekspozycji na środowisko 
zimne z uwzglêdnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzie¿y 
(IREQ) oraz wp³ywu wych³odzenia miejscowego (oryg.).

W 2011 r. Grupa planuje dalsze monitorowanie zmian i niezgodności 
w zakresie mikroklimatu gor¹cego i zimnego w przepisach Unii Euro-
pejskiej oraz Polskich Normach.

Grupa Ekspertów ds. Promieniowania Optycznego w 2010 r. 
ukoñczy³a prace nad zmian¹ zapisu w rozporz¹dzeniu MPiPS z dnia 
29 listopada 2002 r. w czêści obejmuj¹cej laserowe i nielaserowe promie-
niowanie optyczne oraz przygotowa³a rozporz¹dzenie MPiPS w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy pracach zwi¹zanych z ekspozycj¹ 
na promieniowanie optyczne. Obydwa rozporz¹dzenia wdra¿aj¹ 
dyrektywê 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dotycz¹c¹ 
bezpieczeñstwa pracowników nara¿onych na sztuczne promieniowanie 
optyczne. Rozporz¹dzenie ds. NDS i NDN zosta³o wydane 29 lipca 2010 r. 

(DzU z 2010 r., nr 141, poz. 950), a drugie – 27 maja 2010 r. (DzU z 2010 r., 
nr 100, poz. 643). Ponadto cz³onkowie Grupy pracowali nad zmian¹ roz-
porz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie badañ i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
oraz nad zmian¹ rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie przepro-
wadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, w czêści dotycz¹cej zakresu 
i czêstotliwości badañ wstêpnych i okresowych pracowników nara¿o-
nych na promieniowanie optyczne. Zaproponowano, aby w za³¹czniku 
do rozporz¹dzenia w sprawie badañ lekarskich uwzglêdniæ pracowników 
nara¿onych na nielaserowe promieniowanie widzialne.

W 2011 r. Grupa Ekspertów ds. Promieniowania Optycznego bêdzie 
prowadzi³a prace nad określeniem zasad oceny nara¿enia pracowników 
na naturalne promieniowanie nadfioletowe.

W ramach dzia³alności Grupy Ekspertów ds. Ha³asu w 2010 r. 
opracowano ostateczn¹ wersjê projektu PN-Z-01338 Akustyka. Pomiar 
i ocena ha³asu infradźwiêkowego na stanowiskach pracy. Norma ta, 
zastêpuj¹ca PN-N-01338:1986, zosta³a zatwierdzona przez Prezesa 
PKN 2 czerwca 2010 r. Określono w niej metody pomiaru i wartości 
stanowi¹ce kryterium uci¹¿liwości ha³asu infradźwiêkowego dla ogó³u 
pracowników i na stanowiskach pracy koncepcyjnej.

W 2011 r. w ramach dzia³alności Komitetu Technicznego nr 157 ds. Za-
gro¿eñ Fizycznych w Środowisku Pracy, Grupa bêdzie kontynuowa³a 
prace nad opracowaniem polskiej wersji PN-EN ISO 9612 Wyznaczanie 
zawodowej ekspozycji na ha³as. Metoda techniczna. W ramach prac 
ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu i CIOP-PIB przewiduje siê podjêcie badañ nad opraco-
waniem propozycji kryteriów oceny szkodliwości i uci¹¿liwości ha³asu 
z dominuj¹cym udzia³em infradźwiêków i ha³asu niskoczêstotliwościo-
wego w ekspozycji zawodowej. Badania te s¹ planowane w programie 
wieloletnim „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” – etap II, 
realizowanym w latach 2011-2013 r.

Grupa Ekspertów ds. Pól Elektromagnetycznych w 2010 r. 
aktywnie uczestniczy³a w procesie przygotowywania przez Komisjê 
Europejsk¹ nowej dyrektywy dotycz¹cej ochrony pracowników przed 
oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych. Do Komisji UE przes³ano 
dwie opinie dotycz¹ce projektu nowej dyrektywy. W pierwszej opinii 
popierano zaproponowan¹ przez Komisjê ideê wprowadzenia stref 
ochronnych „zoningu”, u³atwiaj¹cych dostosowanie warunków pracy 
w przedsiêbiorstwach do wymagañ określonych w nowej dyrektywie. 
Podtrzymano równie¿ opiniê, ¿e system stref: 0, 1 i 2 powinien dotyczyæ 
nara¿eñ na pola wszystkich czêstotliwości. W opinii wyra¿ono zanie-
pokojenie przedstawion¹ w projekcie nowej dyrektywy propozycj¹ 
znacznego zró¿nicowania poziomu ochrony dla poszczególnych grup 
pracowników (pracowników nara¿onych na pola z ró¿nych pasm 
czêstotliwości lub nara¿onych przy specyficznych czynnościach, jak 
np. obs³udze tomografów rezonansu magnetycznego czy aktywności 
w si³ach zbrojnych). W drugiej opinii zwrócono uwagê na to, ¿e ostatecz-
na ocena proponowanych nowych rozwi¹zañ systemowych (tj. wartości 
granicznych dla stref: 0, 1 i 2 oraz wartości ELV, precyzyjnych definicji tych 
parametrów i zasad dotycz¹cych przebywania pracowników w polach 
stref) wymaga szczegó³owego przeanalizowania propozycji w tym 
zakresie, mo¿liwego po udostêpnieniu projektu nowej dyrektywy.

Grupa Ekspertów ds. Pól Elektromagnetycznych w latach 2011-2012 
planuje kontynuacjê prac zwi¹zanych z udzia³em w procesie opracowa-
nia nowej dyrektywy, która zast¹pi dyrektywê 2004/40/WE. Po jej usta-
nowieniu, zaplanowanym na prze³om 2011 i 2012 r., Grupa podejmie 
prace nad aktualizacj¹ dokumentacji NDN pól elektromagnetycznych, 
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niezbêdn¹ ze wzglêdu na radykalne zmiany planowane w nowej dy-
rektywie w stosunku do dyrektywy 2004/40/WE oraz rozwój wiedzy 
naukowej na temat zagro¿eñ bezpieczeñstwa i zdrowia, zwi¹zanych 
z oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

Miêdzyresortowa Komisja ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych 
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środo-
wisku Pracy w 2010 r. spotyka³a siê cztery razy.

Na posiedzeniach rozpatrywano:
– 21 dokumentacji wartości dopuszczalnych poziomów nara¿enia 

zawodowego, przygotowanych przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników 
Chemicznych dla nastêpuj¹cych substancji chemicznych: bezwodnik 
trimelitowy, 2-cyjanoakrylan etylu, kobalt i jego zwi¹zki nieorganiczne 
(w przeliczeniu na Co), kwas siarkowy (VI), kwas trichlorooctowy, 1-me-
tylo-2-pirolidon, siarkowodór, fenol, tetrachlorek wêgla, tetrachloroeten, 
trichloroeten, akrylan 2-etyloheksylu, bromoeten, 3,7-dimetylookta-2,6-
-dien (cytral), eter bis (2-metoksyetylowy), eter pentabromodifenylowy, 
chlorek benzoilu, kadm i jego zwi¹zki nieorganiczne, kwas akrylowy, 
tetrametylosukcylonitryl i 4,4’-tiobis (6-tert-butylo-3-metylofenol).

– wniosek Grupy Ekspertów ds. Mikroklimatu Zespo³u Ekspertów 
ds. Czynników Fizycznych o wprowadzenie zmian w za³¹czniku nr 2 
czêści C. Mikroklimat punkt 2. Mikroklimat zimny zgodnie z norm¹ 
PN-EN ISO 11079:2008

– wyniki najnowszych publikacji naukowych, dotycz¹cych dzia³ania 
nierakotwórczego i rakotwórczego formaldehydu, wobec którego Miê-
dzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjê³a 2-letnie vacatio legis war-
tości NDS na poziomie 0,24 mg/m3 i NDSCh na poziomie 0,48 mg/m3

(58. posiedzenie w dn. 30.06.2008 r.).
Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a 5 wniosków do przed³o¿enia 

ministrowi w³aściwemu do spraw pracy w sprawie zmiany wykazu 
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 i 2 do roz-
porz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z dn. 29 listopada 2002 r. 
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zmiana DzU z 2005 r., 
nr 212, poz. 1769; zmiana DzU z 2007 r., nr 161, poz. 1142; zmiana DzU 
2009 r., nr 105, poz. 873; zmiana DzU z 2010 r., nr 141, poz. 950) w na-
stêpuj¹cym zakresie:

– wprowadzenia 9 nowych chemicznych czynników szkodliwych 
dla zdrowia do za³¹cznika nr 1 w czêści A wykazu wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ

– wprowadzenia zmian dla 10 chemicznych czynników szkodliwych 
dla zdrowia do za³¹cznika nr 1 w czêści A wykazu wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ

– wprowadzenia zmian w za³¹czniku nr 2 czêści C. Mikroklimat, 
punkt 2. Mikroklimat zimny

– wprowadzenia zmian do rozporz¹dzenia ministra zdrowia w spra-
wie badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy, wynikaj¹cych z wprowadzenia zmian w rozporz¹dzeniu MPiPS 
dotycz¹cych mikroklimatu zimnego

– dla kwasu akrylowego wartości dopuszczalnych stê¿eñ pozosta-
wiono na obecnie obowi¹zuj¹cym poziomie: NDS – 20 mg/m3 oraz 
NDSCh – 50 mg/m3

– dyskusjê nad propozycj¹ wartości NDS dla py³ów 4,4’-tiobis (6-tert-
-butylo-3-metylofenolu) prze³o¿ono na przysz³y rok po zdefiniowaniu 
przez ekspertów pojêæ frakcji torakalnej, respirabilnej, wdychalnej 
(inhalable) oraz frakcji py³u ca³kowitego

– dla formaldehydu przed³u¿ono vacatio legis wartości przyjêtych 
na 58. posiedzeniu Komisji w 2008 r. do czasu podjêcia decyzji przez 
SCOEL oraz przedstawienia danych o nara¿eniu na zwi¹zek w polskim 
przemyśle przez Inspekcjê Sanitarn¹.

Z dniem 21 sierpnia 2010 r. zaczê³o obowi¹zywaæ rozporz¹dzenie 
ministra pracy i polityki spo³ecznej z dn. 29 lipca 2010 r., zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ 
substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 141 
z 2010 r., poz. 950). Rozporz¹dzenie w zakresie czynników chemicz-
nych wprowadzi³o zmiany dla 11 substancji oraz wartości normatywne 
dla 5 nowych substancji. Rozporz¹dzenie to mia³o zasadniczo na celu 
dostosowanie polskich wartości normatywnych w zakresie sztucznego 
promieniowania optycznego do wartości granicznych określonych 
w dyrektywie 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeñstwa dotycz¹cych nara¿enia pracowników na ryzy-
ko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem 
optycznym) (dziewiêtnasta dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 38). 
Termin transpozycji tej¿e dyrektywy przez pañstwa cz³onkowskie WE 
zosta³ wyznaczony do dnia 27 kwietnia 2010 r.

W nowym rozporz¹dzeniu zmieniona zosta³a tak¿e definicja, zawarta 
w § 3 rozporz¹dzenia z 2002 r. (DzU nr 217 z 2002 r., poz. 1833), określa-
j¹ca wartości najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ fizycznego czynnika 
szkodliwego dla zdrowia, gdy¿ dotychczasowa definicja nie by³a wystar-
czaj¹co uniwersalna dla ró¿norodności parametrów charakteryzuj¹cych 
ró¿ne czynniki fizyczne. Definicja otrzyma³a brzmienie: „Wartości, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 2, określaj¹ najwy¿sze dopuszczalne natê¿enia 
fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, ustalone jako poziomy 
ekspozycji odpowiednio do w³aściwości poszczególnych czynników, 
których oddzia³ywanie na pracownika w okresie jego aktywności 
zawodowej nie powinno spowodowaæ ujemnych zmian w jego stanie 
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysz³ych pokoleñ”.

W wydawnictwie Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, kwartalniku 
„Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, w 2010 r. opublikowano: 15 
dokumentacji proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości nara-
¿enia zawodowego i 1 dokumentacjê dotycz¹c¹ dopuszczalnych natê¿eñ 
(NDN) czynnika fizycznego – promieniowania laserowego, 20 metod 
oznaczania w powietrzu środowiska pracy stê¿eñ substancji chemicznych 
oraz 1 artyku³ problemowy dotycz¹cy środowiska umiarkowanie cieplnego.

Cz³onkowie Komisji brali tak¿e udzia³ w aktualizacji wydawnictwa 
Komisji „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczal-
ne” w zwi¹zku ze zmianami wprowadzonymi rozporz¹dzeniami ministra 
pracy i polityki spo³ecznej z 2009 r. (DzU nr 105, poz. 873) oraz z 2010 r. 
(DzU nr 141, poz. 950).

Wyniki dzia³alności Komisji przedstawiono w 8 publikacjach o zasiê-
gu krajowym oraz na konferencji naukowej „Farmakologiczne i toksyko-
logiczne aspekty dzia³ania ksenobiotyków” (Olsztyn, 24-25.06.2010 r.).

W 2011 r. s¹ planowane trzy posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji 
ds. NDS i NDN, na których bêd¹ dyskutowane i ustalane wartości naj-
wy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ dla ok. 20 substancji oraz definicje 
pojêæ frakcji: torakalna, respirabilna, wdychalna (inhalable) dla py³owych 
i chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia wraz z zasadami 
ich ustalania.

dr JOLANTA SKOWROÑ
– Sekretarz Miêdzyresortowej Komisji

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


