
Zagro¿enia 
chemiczne i py³owe

Od lewej siedz¹: dr M. Po�niak (kierownik Zak³adu Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych), J. Kowalska. Od lewej stoj¹: E. Dobrzyñska, dr M. Szewczyñska (kierownik 
Pracowni Metod Chromatograficznych), A. Je¿ewska, A. Okrzeja, A. Wo�nica  

Substancje chemiczne i py³y to szkodliwe czynniki 
�rodowiska pracy wystêpuj¹ce w zasadzie we wszyst-
kich bran¿ach krajowej gospodarki. Mog¹ one stanowiæ 
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia pracowników, a tak¿e dla 
�rodowiska naturalnego. Badania dotycz¹ce tych zagro¿eñ 
w �rodowisku pracy s¹ prowadzone przez Zak³ad Zagro¿eñ 
Chemicznych i Py³owych. 

Zak³ad, pod nazw¹ Zak³ad Szkodliwo�ci Chemicznych, 
powsta³ w 1950 r. jako jeden z pierwszych w Instytucie. 
W 1952 r. jego kierownictwo obj¹³ doc. dr in¿. Antoni Sentek, 
a nazwa zosta³a zmieniona na Zak³ad Chemii, nastêpnie 
na Zak³ad Chemii Przemys³owej. Kierownikami Zak³adu 
byli kolejno: prof. dr hab. Gabriel W³odarski (1979-81),
dr Krzysztof Benczek (1981-83), doc. dr Halina Puchalska 
(1984-98), a od 1998 r. dr Ma³gorzata Po�niak. 

Do 1983 r. w sk³ad Zak³adu Chemii wchodzi³y tylko dwie 
pracownie: Pracownia Analiz Chemicznych i Pracownia Tech-

nologii Chemicznych. W 6 pracowniach dzisiejszego Zak³adu 
Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych pracuje 37 osób, w tym 
5 profesorów, 3 docentów, 11 adiunktów, 8 asystentów, 4 pra-
cowników in¿ynieryjno-technicznych i 6 techników. Prowadz¹ 
oni prace badawcze ukierunkowane na rozpoznanie, ocenê 
i eliminowanie zagro¿eñ chemicznych i py³owych.

Toksykologia zajmuje siê badaniem w³a�ciwo�ci czynni-
ków toksycznych i negatywnych skutków ich oddzia³ywania 
na organizm. G³ównym kierunkiem badañ prowadzonych 
w Pracowni Toksykologii (kierownik dr Jolanta Skowroñ) 
jest wiêc rozpoznanie zagro¿eñ dla zdrowia pracowników 
zwi¹zanych z substancjami chemicznymi. Zadanie to jest 
realizowane m.in. poprzez ocenê dzia³ania toksycznego 
substancji chemicznych lub ich mieszanin stosowanych lub 
wprowadzanych do przemys³u. 

W pracowni do 2000 r. prowadzono badania do�wiad-
czalne na zwierzêtach; od 2000 r. ocenê dzia³ania toksycz-
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nego substancji chemicznych przeprowadza siê metodami 
in vitro. Obecnie prowadzone s¹ prace badawcze dotycz¹ce 
³¹cznego dzia³ania wybranych rozpuszczalników organicz-
nych oraz potencja³u toksycznego py³ów antropogennych 
zawieraj¹cych metale rakotwórcze. Wszystkie prace s¹ 
oparte na badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem wie-
lu typów hodowli komórkowych (m.in. komórek jajnika cho-
mika chiñskiego – CHO), w tym komórek nowotworowych 
(komórki nowotworowe raka p³uc cz³owieka A549). 

Interesuj¹cym kierunkiem badañ obecnie prowadzonych 
w pracowni – we wspó³pracy z Instytutem Biochemii i Biofi-
zyki PAN i z zastosowaniem najnowocze�niejszych technik 
analizy proteomicznej i genomicznej – jest poznanie mecha-
nizmów alergii niklowej. 

Pracownia Metod Spektrofotometrycznych (kierownik 
dr Ewa Gawêda) i Pracownia Metod Chromatograficznych 

(kierownik dr Ma³gorzata Szewczyñska) zajmuj¹ siê ocen¹ 
jako�ciow¹ i ilo�ciow¹ zagro¿eñ chemicznych na stanowi-
skach pracy. Przedmiotem zainteresowañ Pracowni Metod 
Spektrofotometrycznych s¹ przede wszystkim nieorganiczne 
zanieczyszczenia chemiczne wystêpuj¹ce w �rodowisku 
pracy, g³ównie metale i ich zwi¹zki, a ponadto inne pierwiastki 
niebêd¹ce metalami: ozon, kwasy mineralne itd. Pracownia 
Metod Chromatograficznych zajmuje siê analiz¹ organicznych 
substancji chemicznych w �rodowisku pracy, w tym bardzo 
szkodliwych ksenobiotyków, m.in. wielopier�cieniowych wêglo-
wodorów aromatycznych, nitrozoamin, dioksyn. Do ilo�ciowej 
oceny metali i ich zwi¹zków w powietrzu na stanowiskach 
pracy s³u¿¹ metody oznaczania tych substancji wykorzystuj¹ce 
techniki spektrofotometryczne – absorpcyjn¹ spektrometriê 
atomow¹, zarówno w wersji p³omieniowej, jak i bezp³omienio-
wej z kuwet¹ grafitow¹, oraz spektrometriê absorpcyjn¹ w wi-
dzialnym zakresie �wiat³a i w obszarze nadfioletu. Natomiast do 
ilo�ciowego oznaczania organicznych substancji chemicznych 
wykorzystywane s¹ techniki chromatograficzne – kapilarna 
chromatografia gazowa z detekcj¹ p³omieniowo-jonizacyjn¹, 
wychwytu elektronów, spektrometria mas oraz wysoko-
sprawna chromatografia cieczowa z detekcj¹ fluorescencyjn¹ 
i spektrofotometryczn¹. W pracowniach opracowywane s¹ 
nowe metody oznaczania szkodliwych substancji chemicznych 
bêd¹ce podstaw¹ projektów polskich norm z zakresu ochrony 
powietrza na stanowiskach pracy.

Realizowane w ostatnich 10 latach prace badawcze 
dotycz¹ przede wszystkim oceny nara¿enia zawodowego 
w procesach przemys³owych, m.in. w hutniczych i odlewni-
czych, spalania, obróbki wyrobów metalowych, przetwór-
stwa tworzyw sztucznych, produkcji wyrobów z metali i ich 

Od góry: J. Surgiewicz, dr E. Gawêda (kierownik Pracowni Metod Spektrofotometrycznych), M. Sierakowska
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stopów oraz produkcji leków i mebli. Badane jest nara¿enie 
nie tylko na metale zawarte w pyle ca³kowitym i zwi¹zki 
organiczne wystêpuj¹ce w postaci par, lecz tak¿e zawarte 
w piêciu frakcjach wymiarowych emitowanego py³u, przy 
czym najmniejsza frakcja obejmuje cz¹stki o wymiarach 
poni¿ej 0,25 �m, w tym nanocz¹stki.

Pracownia Technologii Chemicznych (kierownik dr Krzysz-
tof M. Benczek) zajmuje siê wzorcowaniem aparatów do 
oznaczania zanieczyszczeñ chemicznych powietrza (g³ów-
nie CO), wytwarzaniem mieszanek gazów wzorcowych, 
opracowywaniem metod uniepalniania tworzyw sztucz-
nych, badaniem skuteczno�ci i opracowywaniem nowych 
dermatologicznych �rodków ochrony skóry. Pracownia ma 
du¿e do�wiadczenie w okre�laniu emisji substancji szkodli-
wych w procesach technologicznych i wykonywaniu analizy 
bezpieczeñstwa procesów. Trafiaj¹ do niej trudne pytania 
dotycz¹ce oceny bezpieczeñstwa zastosowanych nietypo-
wych rozwi¹zañ.

Pracownia Filtracji i Wentylacji (kierownik dr in¿. El¿bieta 
Jankowska) zajmuje siê kompleksowymi badaniami zmie-
rzaj¹cymi do identyfikowania i eliminowania zanieczyszczeñ 
wystêpuj¹cych w �rodowisku pracy w postaci cz¹stek cia³ 
sta³ych (py³ów) i cieczy. Pracownia ma du¿e do�wiadczenie i 
dysponuje specjalistyczn¹ aparatur¹ umo¿liwiaj¹c¹ okre�la-
nie nara¿enia na cz¹stki przez badanie ich stê¿eñ liczbowych 
i rozk³adów wymiarowych oraz stê¿eñ masowych i po-
wierzchni cz¹stek w szerokim zakresie ich wymiarów – od Od lewej: A. Gajek, prof. dr hab. in¿. Jerzy S. Michalik, dr in¿. W. Domañski

Pracownia Technologii Chemicznych (od lewej): J. Kurpiewska, dr in¿. W. Zatorski, T. Maciejewski, I. Gorzkowska, dr K. Benczek (kierownik) 

cz¹stek o nanowymiarach do cz¹stek o mikrowymiarach. 
Prowadzi równie¿ badania frakcyjnych skuteczno�ci filtracji 
materia³ów i filtrów powietrza stosowanych w systemach 
wentylacji ogólnej i miejscowej oraz dokonuje oceny sku-
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teczno�ci dzia³ania systemów wentylacji ogólnej i miejsco-
wej, pod k¹tem eliminowania zanieczyszczeñ i zapewniania 
w³a�ciwych parametrów powietrza w pomieszczeniach 
produkcyjnych i biurowych (z uwagi na tzw. zespó³ chorego 
budynku, ang. sick building syndrome – SBS). Kolejnym 
wa¿nym kierunkiem w aspekcie oceny rozprzestrzeniania 
siê zanieczyszczeñ i spe³nienia wymagañ w zakresie wa-
runków �rodowiskowych jest mapowanie stanu powietrza 
w pomieszczeniach pracy.

Od 2006 r. pracownia aktywnie uczestniczy w badaniach 
zwi¹zanych z ocen¹ nara¿enia na nanocz¹stki. Badania te s¹ 
realizowane w ramach projektów europejskich (NANOSH, 
NANODEVICE) oraz statutowych projektów badawczych. 

Prace badawcze i ekspertyzy z zakresu mikrobiologii., 
realizowane wcze�niej w Pracowni Toksykologii, od 2009 r. 
s¹ kontynuowane w nowo powsta³ej Pracowni Zagro¿eñ 
Biologicznych (kierownik dr hab. n. med. Rafa³ L. Górny). 
Nara¿enie na bioaerozole w �rodowisku pracy, stanowi¹ce 
znacz¹cy czynnik obci¹¿aj¹cy, jest wci¹¿ znacznie mniej do-
strzeganym problemem ni¿ nara¿enie na pozosta³e czynniki 
szkodliwe chemiczne czy fizyczne. Teraz sytuacja mo¿e siê 
zmieniæ, a nowa pracownia ma szansê staæ siê unikatow¹ 
placówk¹ tego typu w Polsce. Pracownia prowadzi badania 
szkodliwych czynników biologicznych w �rodowisku pracy 
i nieprzemys³owych wnêtrzach, opracowuje projekty norm 
oraz tworzy nowe i weryfikuje ju¿ istniej¹ce normatywy hi-
gieniczne dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych.

Zespó³ ds. Powa¿nych Awarii Chemicznych (kierownik 
prof. dr hab. in¿. Jerzy S. Michalik) prowadzi prace badaw-
cze w zakresie analizy i rozpoznania sytuacji awaryjnych 
w polskim przemy�le spowodowanych niebezpiecznymi 
substancjami, tak¿e podczas ich transportu. 

Tematyka badawcza Zak³adu Zagro¿eñ Chemicznych 
i Py³owych zosta³a w ostatnim dziesiêcioleciu poszerzona 
o kierunki zwi¹zane z powstawaniem nowych zagro¿eñ 
w �rodowisku pracy. Prowadzone s¹ prace nad ocen¹ ³¹cz-
nego dzia³ania toksycznego w warunkach in vitro substancji 
chemicznych i py³ów, w tym równie¿ py³ów o wymiarach na-
nometrycznych, pomiarem i ocen¹ nara¿enia zawodowego 
na nanomateria³y oraz nanocz¹stki emitowane w procesach 
technologicznych, ocen¹ nara¿enia na czynniki mikrobio-
logiczne, analiz¹ toksycznych ksenobiotyków (dioksyn, 
furanów, wielopier�cieniowych wêglowodorów aroma-
tycznych), nowymi tworzywami sztucznymi o zmniejszonej 
palno�ci oraz �rodkami ochrony skóry.

Wynikiem dzia³alno�ci naukowo-badawczej Zak³adu 
w ostatnim dziesiêcioleciu by³o m.in. opracowanie ponad 100 
polskich norm z zakresu ochrony czysto�ci powietrza doty-
cz¹cych metod oznaczania substancji chemicznych i py³ów 
w �rodowisku pracy. Wykonywanie ekspertyz w zakresie oceny 
nara¿enia na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne i py³y 
w �rodowisku pracy oraz w �rodowisku pozazawodowym, 
a tak¿e oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
s¹ równie¿ istotnymi kierunkami dzia³añ Zak³adu.

Od lewej: T. Jankowski, G. D¹brówka, dr in¿. E. Jankowska (kierownik Pracowni 
Filtracji i Wentylacji), J. £ukaszewska

Od lewej:  A. £awniczek-Wa³czyk, M. Go³ofit-Szymczak, dr hab. n. med. R. L. Górny 
(kierownik Pracowni Zagro¿eñ Biologicznych) 
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Pracownicy Zak³adu Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych s¹ 
cz³onkami: Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm 
Zawodowego Nara¿enia na Oddzia³ywanie Czynników 
Chemicznych w Pracy (SCOEL) UE (dr Jolanta Skowroñ), 
Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych 
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w �rodowisku Pracy (sekretarz Komisji – dr Jolanta Skowroñ, 
cz³onkowie: dr Ewa Gawêda, dr Ma³gorzata Po�niak, dr in¿. 
El¿bieta Jankowska i dr hab. Rafa³ L. Górny), Zespo³u Eks-
pertów ds. Czynników Chemicznych tej Komisji (dr Jolanta 
Skowroñ, dr Lidia Zapór, dr Ma³gorzata Po�niak), Grupy 
Ekspertów ds. Aerozoli Przemys³owych Zespo³u Ekspertów 
ds. Czynników Chemicznych (z-ca przewodnicz¹cego – dr 
in¿. El¿bieta Jankowska), Zespo³u Ekspertów ds. Czynników 
Biologicznych (przewodnicz¹cy – dr hab. Rafa³ L. Górny, 
z-ca przewodnicz¹cego – dr Lidia Zapór, sekretarz – mgr 
Ma³gorzata Go³ofit-Szymczak), Komitetu Doradczego 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy Komisji Europejskiej 
w zespole roboczym Zdrowia i Bezpieczeñstwa w Sektorze 
Szpitalnictwa, Komitetu Technicznego nr 159 ds. Zagro¿eñ 
Chemicznych i Py³owych w �rodowisku Pracy (przewodni-
cz¹ca – dr Ewa Gawêda), Normalizacyjnej Komisji Proble-
mowej nr 280 ds. Jako�ci Powietrza (dr Krzysztof Benczek), 
Komitetu Technicznego nr 161 ds. Jako�ci Powietrza Wnêtrz 
(dr in¿. El¿bieta Jankowska), Komitetu Technicznego nr 
279 ds. Ciep³ownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji (dr in¿. 
El¿bieta Jankowska), Komitetu Technicznego nr 308 ds. 
Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów 

Budowlanych (mgr Joanna Kowalska), Stowarzyszenia 
Higienistów Amerykañskich ACGIH (dr Jolanta Skowroñ).

Ponadto pracownicy Zak³adu s¹ ekspertami w grupach 
roboczych Komitetów Technicznych CEN i ISO – CEN/TC 195
(dr in¿. E. Jankowska), CEN/TC 137 (dr M. Po�niak) oraz 
CEN/TC 114/WG15 (dr Krzysztof M. Benczek), a tak¿e
ISO/TC 146/SC2 (dr Krzysztof M. Benczek).

Miêdzyresortowa Komisja 
ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych 
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia 
w �rodowisku Pracy
Dla substancji chemicznych lub czynników fizycznych, takich 

jak np. drgania, ha³as, promieniowanie optyczne, pola elektro-
magnetyczne istniej¹ poziomy stê¿enia lub natê¿enia, poni¿ej 
których nie wystêpuj¹ zmiany w stanie zdrowia pracowników 
nara¿onych na ich dzia³anie na stanowisku pracy, a nawet 
w stanie zdrowia ich przysz³ych pokoleñ. Okre�lane s¹ one jako 
najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia (NDS, NDSCh, NDSP) lub na-
tê¿enia (NDN). W Polsce warto�ci te ustala minister w³a�ciwy do 
spraw pracy w porozumieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw 
zdrowia. Obowi¹zuj¹ one na ka¿dym stanowisku pracy. 

Polska jest jednym z tych pañstw, gdzie istnieje ju¿ od 
kilkunastu lat system ustalania takich warto�ci. Dzia³aj¹ca 
przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym 
Instytucie Badawczym Miêdzyresortowa Komisja do Spraw 
Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w �rodowisku Pracy stanowi cen-
trum tego systemu. Uczestnicz¹ w nim przedstawiciele resor-
tów zdrowia, pracy, przemys³u, ochrony �rodowiska, instytucji 
naukowych, pracodawców oraz partnerów spo³ecznych. 

Wykaz warto�ci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w 1985 r. obejmowa³ 223 sub-
stancje chemiczne i py³y oraz jeden czynnik fizyczny – ha³as 
na stanowiskach pracy w halach fabrycznych, kopalniach i na 
otwartej przestrzeni. Ponad 20-letnia dzia³alno�æ krajowego 
systemu ustalania dopuszczalnych limitów nara¿enia zawo-
dowego na substancje chemiczne poszerzy³a wykaz warto�ci 
normatywów higienicznych NDS o ponad 300 nowych sub-
stancji chemicznych i py³ów oraz czynniki fizyczne. 

Ostatnie 10 lat dzia³alno�ci Miêdzyresortowej Komisji ds. 
NDS i NDN to ci¹g³y proces poszerzania i weryfikacji wykazu 
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla 
zdrowia w �rodowiska pracy w celu dostosowania polskiego 
ustawodawstwa w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
do polityki UE. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeñstwa 
i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy zawiera dyrek-
tywa 89/391/EWG z dn. 12 czerwca 1989 r., zwana ramow¹. 
Szczegó³owe zalecenia dotycz¹ce ochrony pracowników przed 
ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na dzia³anie czynników 

Od lewej: dr J. Skowroñ (kierownik Pracowni Toksykologii),
dr K. Miranowicz-Dzier¿awska, dr L. Zapór, L. Marciniak
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chemicznych w procesie pracy zawiera dyrektywa 98/24/
WE z dn. 7 kwietnia 1998 r., a dla poszczególnych czynników 
fizycznych – odpowiednie dyrektywy szczegó³owe.

W ramach realizacji zadañ s³u¿b pañstwowych w pro-
gramie wieloletnim pn. „Dostosowywanie warunków pracy 
w Polsce do standardów Unii Europejskiej” (etap I w latach 
2002-2004, etap II lata 2005-2007) oraz w ramach progra-
mu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków 
pracy”, etap I (2008-2010) prowadzono prace dotycz¹ce 
przygotowania materia³ów merytorycznych dla przedsta-
wicieli organizacji pracowników, pracodawców, resortów 
oraz prowadzono konsultacje dla przedsiêbiorstw w zakresie 
dzia³ania toksycznego substancji nowo wprowadzanych do 
wykazu warto�ci NDS. Rozpatrywano równie¿ wnioski zg³a-
szane przez przedsiêbiorstwa do Komisji w sprawie ustalenia 
lub weryfikacji normatywów higienicznych czynników szkodli-
wych dla zdrowia wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy. 

Ogó³em w latach 2000-2009 odby³o siê 30 posiedzeñ Miê-
dzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, na których dyskutowano 
propozycje dopuszczalnych stê¿eñ dla 215 substancji chemicz-
nych oraz 2 czynników py³owych. W ten sposób do prawo-
dawstwa polskiego wdro¿ono dyrektywy ustalaj¹ce wska�-
nikowe warto�ci nara¿enia zawodowego w celu wykonania 
dyrektywy Rady 98/24/WE: 91/322/EWG, 2000/39/WE,
2006/15/WE oraz dyrektywê 2003/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dn. 27 marca 2003 r., zmieniaj¹c¹ 
dyrektywê Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracow-
ników przed ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na dzia³anie 
azbestu w miejscu pracy. 

W zakresie czynników fizycznych wprowadzono: 
��Zmiany w zakresie drgañ mechanicznych dostosowu-

j¹ce prawodawstwo polskie do postanowieñ dyrektywy 
2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, dotycz¹cych nara¿enia 
pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycz-
nymi (drgania mechaniczne). 
��Zmiany w zakresie pól elektromagnetycznych wynikaj¹ce 

z dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa dotycz¹cych 
nara¿enia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami elektromagnetycznymi). 
��Zmiany w zakresie mikroklimatu dotycz¹ce okre�lenia kry-

teriów klasyfikacji i oceny mikroklimatu gor¹cego i zimnego. 
��Zmiany definicji najwy¿szego dopuszczalnego natê¿enia 

fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia wynikaj¹ca 
z odmiennego charakteru tych czynników. 
��Zmiany w zakresie promieniowania optycznego (nie-

laserowe i laserowe) wynikaj¹ce z dyrektywy 2006/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie minimalnych wymagañ w zakresie ochrony zdro-
wia i bezpieczeñstwa dotycz¹cych nara¿enia pracowników 
na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym 
promieniowaniem optycznym). 

Na podstawie 30 wniosków Miêdzyresortowej Komisji ds. 
NDS i NDN przed³o¿onych ministrowi w³a�ciwemu do spraw 
pracy w latach 2000-2009 ukaza³y siê 4 rozporz¹dzenia 
ministra pracy i polityki spo³ecznej w sprawie najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla 
zdrowia. Wykaz warto�ci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ 
chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodo-
wisku pracy obecnie zawiera 504 substancje chemiczne, 19 
czynników py³owych i nastêpuj¹ce czynniki fizyczne: ha³as, 
ha³as ultrad�wiêkowy, drgania oddzia³uj¹ce na organizm 
cz³owieka przez koñczyny górne i drgania o ogólnym oddzia-
³ywaniu na organizm cz³owieka, mikroklimat gor¹cy i zimny, 
promieniowanie optyczne: podczerwone (nielaserowe), 
nadfioletowe (nielaserowe), widzialne (nielaserowe) i lase-
rowe, pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu 
czêstotliwo�ci 0 Hz � 300 GHz. 

Dane zawarte w pe³nych dokumentacjach dotycz¹cych 
oddzia³ywania czynników szkodliwych na organizm cz³owieka 
– rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej dotycz¹ce 
aktualnych warto�ci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ 
i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku 
pracy, dokumentacje dopuszczalnych poziomów nara¿enia 
zawodowego, procedury analityczne oraz artyku³y pogl¹do-
we – publikowane s¹ w wydawnictwie Komisji pt. „Podstawy 
i Metody Oceny �rodowiska Pracy”. 

W 25 rocznikach wydawnictwa Komisji opublikowano 
dokumentacje dla ponad 300 substancji chemicznych, 274 
metody oznaczania stê¿eñ NDS i poziomów natê¿eñ NDN, na 
podstawie których by³y opracowywane projekty norm polskich, 
w³¹czane nastêpnie w proces normalizacyjny jako polskie nor-
my; opublikowano tak¿e 40 artyku³ów problemowych. 

„Czynniki szkodliwe w �rodowisku pracy – warto�ci dopusz-
czalne” to wydawnictwo Miêdzyresortowej Komisji przygoto-
wane w celu u³atwienia pracodawcy oraz jego s³u¿bom bhp, 
a tak¿e samym pracownikom przestrzegania obowi¹zuj¹cych 
w Polsce przepisów prawnych. W publikacji tej znalaz³y siê: 
wykazy najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy, okre�lone 
rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki socjalnej, warto�ci 
dopuszczalne nara¿enia zawodowego okre�lone w innych 
przepisach bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz normach higie-
nicznych, metody pomiaru i oceny nara¿enia zawodowego na 
poszczególne czynniki w �rodowisku pracy oraz podstawowe 
zasady profilaktyki. Wydawnictwo jest aktualizowane co 2 lata; 
dotychczas ukaza³o siê 6 jego edycji.

Cz³onkowie Komisji wspó³pracuj¹ ze �wiatowymi organiza-
cjami zajmuj¹cymi siê ustalaniem normatywów higienicznych, 
m.in. ACGIH, komisj¹ niemieck¹ MAK. Od 2006 r. sekretarz 
Komisji jest cz³onkiem Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych 
Norm Zawodowego Nara¿enia na Oddzia³ywanie Czynników 
Chemicznych w Pracy (SCOEL) Unii Europejskiej. Udzia³ sekreta-
rza Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w pracach SCOEL 
znacznie usprawni³ prace Komisji i pozwoli³ na harmonijne dosto-
sowanie polskiego prawa do dyrektyw UE w tej dziedzinie.
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Zak³ad Radiologii – badania w dziedzinie odka¿ania powierzchni zanieczyszczonych 

substancjami radioaktywnymi. M. Miazek-Kula. Rok 1963

Z Archiwum

Zak³ad Chemii. S. Zawadzki przy aparaturze do analizy ci¹g³ej powietrza metod¹ 

kolorymetryczn¹. Rok 1958 

Zak³ad Radiologii (z czasem wch³oniêty przez Zak³ad Chemii) 

– stoisko do badania, przy pomocy py³ów radioaktywnych, 

materia³ów o du¿ej sprawno�ci filtracji. I. Zarzycka. Rok 1962

Zak³ad Chemii – badania aparatury do analizy ci¹g³ej powietrza metod¹ chromatografii gazowej. J. Rousseau. Rok 1961
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A. Sentek (ówczesny kierownik Zak³adu) wraz z pracownikami.Po³owa lat 60. XX w.

S. Zawadzki w trakcie przeprowadzania analizy chemicznej.  

Prawdopodobnie koniec lat 60. XX w.

Wizyta attaché naukowych ambasad: Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec oraz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 
w Pracowni Filtracji i Wentylacji. Na pierwszym planie kierownik Pracowni 
dr in¿. E. Jankowska. Rok 2006

K. Benczek w trakcie badañ w tzw. ma³ej komorze. Rok 2001
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