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1 Wprowadzenie 
 

Środowisko pracy jest miejscem, w którym 

mogą występowad różnorodne czynniki 

szkodliwe. Stycznośd z nimi może stanowid 

istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników 

i skutkowad określonymi patologiami. 

Niektóre z tych czynników wpisane są do 

wykazu urzędowego tworząc listę, tzw. 

chorób zawodowych. 

Jedną z najczęściej obecnie występujących 

chorób zawodowych w Polsce jest pylica 

płuc. W latach 2007-2009  orzeczono łącznie 

2032 przypadki pylic, co stanowi 20,4% 

wszystkich przypadków chorób 

zawodowych orzeczonych w tym czasie. 

Dane za ten okres wskazują jednoznacznie, 

że pylice płuc dotykają przede wszystkim 

mężczyzn. Wiąże się to z tym, że to głównie 

mężczyźni znajdują zatrudnienie 

w branżach, w których odnotowuje się 

największą zachorowalnośd na pylice płuc, 

tzn. przede wszystkim w górnictwie, 

następnie w przetwórstwie przemysłowym 

i budownictwie.  

Największą liczbę orzeczeo pylicy w Polsce 

odnotowuje się w województwie śląskim. 

Natomiast najczęstszymi postaciami pylicy 

występującymi w ostatnich latach była 

przede wszystkim pylica górników kopalo 

węgla (Wykres 1), pylica krzemowa i pylica 

azbestowa (szczególnie u kobiet - na 128 

orzeczeo pylicy płuc u kobiet, aż 106 

orzeczeo dotyczyło pylicy azbestowej).

 

 

Wykres 1. Pylice płuc w Polsce w latach 2007-2009 
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Pocieszający jest fakt, że w ostatnich latach 

notuje się spadek zarówno liczby orzeczeo 

pylicy jak i współczynnika zapadalności 

na pylicę w przeliczeniu na 100 tys. 

zatrudnionych. Pomimo tego, podmioty 

zajmujące się ochroną zdrowia wciąż 

zobowiązane są do podejmowania ciągłych 

działao zmierzających do obejmowania 

profilaktyką techniczną jak i medyczną 

jak największe środowiska pracy. Stałe 

informowanie pracodawców oraz 

pracowników zarówno o zagrożeniach 

płynących z zapylenia miejsc pracy, 

jak i o możliwych środkach 

zapobiegawczych (począwszy od ochrony 

zbiorowej, na ochronie  indywidualnej 

koocząc) może zapewnid trwały trend 

spadkowy zachorowalności na pylice. 

Ponadto, powinniśmy byd świadomymi 

tego, że efekty wprowadzania profilaktyki 

nie będą miały natychmiastowego 

odzwierciedlenia w statystykach. 

Zachorowalnośd na pylice dotyczy bowiem 

osób długotrwale narażonych na czynnik 

szkodliwy (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Liczba orzeczeo pylicy płuc w Polsce w latach 2007-2009 [
1
,
2
,
3
+ w funkcji okresu narażenia 
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2 Pyły i ich wpływ na 

powstawanie pylic 
 

2.1 Co nazywamy pyłem? 
 

Pyłem wg normy PN-ISO 4225:1999 

nazywamy cząstki ciała stałego o różnej 

wielkości i różnego pochodzenia, przez 

pewien czas pozostające w zawieszeniu 

w gazie. 

 

Pył jest więc układem dwufazowym, 

zwanym powszechnie aerozolem, który  

 

 

 

 

stanowi zawiesinę cząstek stałych, ciekłych 

lub stałych i ciekłych w fazie gazowej o 

pomijalnej prędkości opadania.  

2.2 Rodzaje pyłów 
 

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833) 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeo i natężeo czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy 

przedstawiono następującą klasyfikację 

pyłów i włókien zależną od wymiarów pyłu 

i związanego z nimi oddziaływania 

na zdrowie ludzi:  

 Pył całkowity - zbiór wszystkich 

cząstek otoczonych powietrzem 

w określonej objętości powietrza, 

 Pył respirabilny - zbiór cząstek 

przechodzących przez selektor 

wstępny o charakterystyce 

przepuszczalności według 

wymiarów cząstek opisanej 

logarytmiczno-normalną funkcją 

prawdopodobieostwa ze średnią 

wartością średnicy 

aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm 

i z geometrycznym odchyleniem 

standardowym 1,5 ± 0,1, 

 Włókna respirabilne - włókna 

o długości powyżej 5 µm 

o maksymalnej średnicy poniżej 

3 µm i o stosunku długości do 

średnicy > 3. 

Pył respirabilny ma największe znaczenie 

w patogenezie pylic i stanowi najbardziej 

szkodliwą frakcję pyłu. Jest on na tyle 

miałki, że dociera bezpośrednio do 

najdalszych części płuc - pęcherzyków 

płucnych.  
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2.3 Pyły, a środowisko pracy 
 

Do najbardziej pyłotwórczych procesów 

zaliczyd można ostrzenie, szlifowanie oraz 

polerowanie, w wyniku których powstają 

cząstki wysokodyspersyjne [4]. W dalszej 

kolejności wymienid należy mielenie, 

kruszenie, przesiewanie, transport i 

mieszanie ciał sypkich. 

 

Główne źródła pyłów występujące w środowisku pracy [5] 

L.p. Źródło pyłów w środowisku pracy 

1 
wytwarzanie produktów i przemieszczanie materiałów wykorzystywanych w procesie 
technologicznym, gdzie pył jest produktem, materiałem lub składnikiem produktu lub materiału, 
np. rozdrabnianie, mieszanie, dozowanie, transport za pomocą przenośników 

2 
stosowanie materiałów pylistych w procesach technologicznych, gdzie pył jest czynnikiem 
roboczym, np. malowanie natryskowe, metalizacja, ochrona roślin, talkowanie, grafitowani 

3 
procesy technologiczne jako skutek uboczny, np. skrawanie materiałów kruchych, szlifowanie, 
polerowanie, czyszczenie powierzchni pod powłoki ochronne, spawanie i cięcie, spalanie, 
obróbka materiałów pylących, jak np. tkaniny 

4 
procesy technologiczne – nie bezpośrednio z nimi związane, np. zanieczyszczenie atmosfery, 
utlenianie 

5 pylenie wtórne, np. pyły zalegające powierzchnie maszyn i urządzeo, konstrukcji nośnych, itp. 

6 źródła zewnętrzne zapylenia w tzw. pomieszczeniach czystych (np. zatrudniony personel) 

7 
zjawisko infiltracji, zdefiniowane jako niekontrolowany lub nieplanowany dopływ powietrza do 
pomieszczenia przez nieszczelności w obudowie tego pomieszczenia 

 

2.4 Szkodliwe działanie pyłów 
 

Wymiary oraz kształt cząstek zawartych 

w pyle w dużej mierze decydują o stopniu 

wnikania i osadzania się w układzie 

oddechowym. Na podstawie obserwacji 

epidemiologicznych, badao klinicznych 

pracowników narażonych na pyły 

oraz doświadczeo na zwierzętach *6], 

sklasyfikowano pyły pod względem 

szkodliwości działania. 

Ze względu na rodzaj działania 

biologicznego szkodliwego dla człowieka 

wyróżnia się pyły o działaniu 

pylicotwórczym, alergizującym, 

drażniącym, toksycznym, rakotwórczym 

oraz radioaktywnym (4,7). 

 



Pyły i ich wpływ na powstawanie pylic 9 

 

 

2.5 Co nazywamy pylicą? 
 

Pylica to nagromadzenie pyłu w płucach 

i reakcja tkanki płucnej na jego obecnośd. 

O ile samo nagromadzenie pyłu w płucach 

człowieka może, a nie musi powodowad 

dyskomfortu w postaci trudności 

z oddychaniem, to z reguły dopiero kilku- 

lub kilkunastoletnia i ciągła ekspozycja 

na pyły powoduje trwałe lub okresowe 

zmiany patomorfologiczne w tkance 

płucnej.  

 

 

2.6 Rodzaje pylic 
 

W zależności od charakteru zmian 

zachodzących w płucach wyróżnid można 

dwie kategorie pylic: kolagenowe 

i niekolagenowe. 

Obowiązujący wykaz pylic uznanych 

za choroby zawodowe znajduje się 

w załączniku do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 lipca 2002 (Dz. U. 2002 

nr 132 poz. 1115). 

Pylice uznane za choroby zawodowe to: 

pylica krzemowa, pylica górników kopalo 

węgla, pylico-gruźlica, pylica spawaczy, 

pylica azbestowa oraz pozostałe pylice 

krzemianowe, pylica talkowa, pylica 

grafitowa, pylice wywoływane pyłami 

metali. 

 

2.7 Narażenie zawodowe na pyły 
 

Narażenie zawodowe na pyły dotyczy 

szerokiej grupy zawodów uprawianych 

w Polsce. Każdy rodzaj pylicy jest 

powodowany właściwym dla siebie 

rodzajem pyłu. Jednakże identyfikacja 

danej jednostki chorobowej (rodzaju pylicy) 

nie jest zadaniem łatwym, gdyż wraz 

z postępowaniem i zaawansowaniem 

choroby może dochodzid do zacierania 

różnic pomiędzy danymi rodzajami pylic.  
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Tabela 1. Zawody oraz gałęzie przemysłu i działalności człowieka odznaczające się zwiększonym 

prawdopodobieostwem zachorowania na dany rodzaj pylicy. 

Lp. 
Rodzaj pylicy / 

Nazwa czynnika 
szkodliwego 

Grupa zawodowa Przyczyna 

1 Pylica krzemowa 
(pył 
krzemionkowy) 

- pracownicy 
kamieniołomów, zatrudnieni 
zarówno przy wydobyciu jak 
i obróbce surowca; 

- kamieniarze, szlifierze oraz 
inne osoby zatrudnione przy 
obróbce kamienia; 

- pracownicy zakładów 
ceramicznych; 

- pracownicy zakładów 
produkujących wyroby 
ogniotrwałe oraz cierne; 

- pracownicy zakładów 
wydobycia i przetwórstwa 
ziemi okrzemkowej; 

- murarze i czyściciele pieców 
hutniczych. 

Obróbka materiałów skalnych zawierających 
krzemionkę bardzo często odbywa się w 
pomieszczeniach zamkniętych, co powoduje 
wzrost ekspozycji na pył krzemionkowy. 
Przy termicznej obróbce ziemi okrzemkowej 
powstają wysoce agresywne formy 
krystaliczne krzemionki: krystobalit 
oraz trydymit. 

2 Pylica górników 
kopalo węgla i 
zespół Caplana 
(pył kopalniany) 

- górnicy kopalo węgla 
kamiennego. Największej 
ekspozycji są poddani 
górnicy pracujący na 
„ścianach”, przy odstrzałach 
urobku materiałami 
wybuchowymi, a także przy 
drążeniu chodników i 
szybów; 

- pracownicy kopalo 
odkrywkowych. 

W kopalniach węgla kamiennego inhalacja 
pyłem jest niejednokrotnie potęgowana 
przez złą lub słabą wentylację zamkniętych 
przestrzeni jakimi są podziemne chodniki 
oraz wyrobiska. 

3 Pylica grafitowa 
(pył grafitowy) 

- osoby pracujące zarówno 
przy mechanicznej jak i 
termicznej przeróbce węgla; 

- osoby pracujące przy 
wytwarzaniu ołówków, 
elektrod spawalniczych, 
gumy, czy atramentu.  

Transport, fragmentacja i mielenie węgla 
prowadzi do powstania naturalnego pyłu 
grafitowego. Procesy termicznej obróbki 
węgla jak koksowanie, a także procesy 
prażenia paku i ropy naftowej w wysokich 
temperaturach powodują powstanie 
sztucznego grafitu mającego postad bardzo 
drobnego pyłu. 
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Lp. 
Rodzaj pylicy / 

Nazwa czynnika 
szkodliwego 

Grupa zawodowa Przyczyna 

4 Pylica spawaczy 
elektrycznych 
(dym 
spawalniczy) 

- spawacze łukiem 
elektrycznym. 

Czynnikiem powodującym zapadanie 
spawaczy na pylicę jest wdychanie dymów 
będących produktem reakcji chemicznych 
w łuku elektrycznym zachodzących w trakcie 
spawania. Wykonując swą pracę spawacze 
pozostają w bardzo bliskim sąsiedztwie 
źródła niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia tlenków żelaza, manganu, 
tytanu oraz węgla. Dym spawalniczy zawiera 
także gazy drażniące układ oddechowy 
człowieka jak siarkowodór i fluorowodór. 
Dodatkowo, jeśli proces spawania zachodzi 
w małych zamkniętych przestrzeniach, 
takich jak statki oraz rurociągi zagrożenie 
jest potęgowane przez kumulowanie się 
zanieczyszczeo. 

5 Pylica azbestowa 
(pył azbestowy) 

- osoby pracujące w 
fabrykach przemysłowych, 
gdzie azbest stosowany jest 
jako materiał ognioodporny 
albo izolacyjny; 

- osoby pracujące przy 
usuwaniu i utylizacji 
azbestu. 

Azbestoza jest spowodowana wdychaniem 
pyłu zawierającego włókna azbestu. Z uwagi 
na bardzo dobre właściwości izolujące 
oraz niską cenę, azbest zwykł byd stosowany 
jako materiał izolacyjny ścian i pokryd 
dachowych w budynkach mieszkalnych. 

6 Pylica 
aluminiowa 
(pył aluminiowy) 

- osoby pracujące przy 
wydobyciu i przeróbce 
boksytu; 

- pracownicy zatrudnieni 
w przemyśle 
pirotechnicznym; 

- przy produkcji farb 
- w spawalnictwie; 
- przemyśle elektrycznym; 
- budownictwie. 

W procesie obróbki boksyt jest kruszony 
i mielony, a następnie poddaje się go 
elektrolizie. Drobnoziarnisty proszek 
aluminiowy jest stosowany w materiałach 
palnych i wybuchowych. Sproszkowany glin 
jest także wykorzystywany do wyrobu farb 
i innych gałęziach przemysłu. 
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3 Ocena narażenia zawodowego na pyły 
 

 

3.1 Jak rozumieć ocenę narażenia 

zawodowego na pyły? 
 

Ocena narażenia zawodowego na pyły 

określa oddziaływania szkodliwych 

czynników występujących w miejscu pracy 

na zdrowie pracownika. 

Wszystkie działania w tym zakresie opierają 

się na obowiązującym obecnie stanie 

prawnym oraz wiedzy z zakresu BHP, 

czy toksykologii. 

 

3.2 Etapy oceny narażenia zawodowego na pyły? 
 

Ocena ryzyka narażenia zawodowego na 

pyły przeważnie przebiega w następujących 

etapach:  

Etap I - pomiar stężenia czynnika 

zagrożenia, 

Etap II - obliczenie wskaźnika ekspozycji na 

pył, 

Etap III - wyznaczenie częstości pomiaru 

stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia 

pracowników w miejscu pracy. 

 

3.2.1 Etap I – pomiar stężenia 

czynnika zagrożenia 

Celem prawidłowej oceny narażenia 

zawodowego na pyły należy wykonad 

pomiary stężeo czynnika zagrożenia jakim 

jest pył. 

UWAGA! POMIAR STĘŻENIA PYŁU 

SZKODLIWEGO LEŻY W GESTII 

I OBOWIĄZKU PRACODAWCY. 

Wobec powyższego, pomiary wykonuje się 

w miejscu, gdzie to zagrożenie 

bezpośrednio występuje, czyli na 

stanowisku pracy.  

Zasady pobierania próbek powietrza 

celem określenia stężenia pyłów 

w miejscu pracy są regulowane przez 

odpowiednie normy PN-Z-04008-

7:Az1:2004 i PN-EN 481:1998 [8, 9]. 

Pomiaru stężenia pyłu obecnego w miejscu 

pracy dokonuje się z podziałem na pomiar 

zawartości pyłu całkowitego oraz pyłu 

respirabilnego. Z uwagi na wysoką 

szkodliwośd (rakotwórczośd) wykonuje się 

także oznaczanie liczbowego stężenia 

respirabilnych włókien mineralnych. 

Obecnie z uwagi na miniaturyzację 

urządzeo pomiarowych istnieje możliwośd 

przeprowadzenia pomiarów stężenia pyłu 

całkowitego i pyłu respirabilnego, a także 

stężenia włókien respirabilnych za 

pomocą urządzeo przenośnych 

bezpośrednio na stanowisku pracy. 
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3.2.2 Etap II - obliczenie 

wskaźnika ekspozycji 

na pył 

 

Po obliczeniu stężeo pyłów na jakie 

narażony jest pracownik na miejscu pracy 

należy przystąpid do obliczenia wskaźnika 

ekspozycji na pył.  

W zależności od zastosowanej metody 

pomiarowej stosowane są różne 

algorytmy do obliczania wskaźnika 

ekspozycji na pyły, które przedstawiono 

w normie PN-Z-04008-7:Az1:2004. 

 

3.2.3 Etap III - wyznaczenie częstości pomiaru stężenia pyłów 

szkodliwych dla zdrowia pracowników w miejscu pracy 

 

Otrzymane wartości wskaźników ekspozycji 

na pyły (W) w zestawieniu z odpowiednimi 

wartościami najwyższego dopuszczalnego 

stężenia (NDS) (patrz pkt 0), pozwalają 

na wyznaczenie częstości pomiaru stężenia 

pyłów szkodliwych dla zdrowia 

pracowników w miejscu pracy.  

 

Tabela 2. Częstotliwośd przeprowadzania pomiaru stężenia pyłu (gdzie W to wartośd wskaźnika 

ekspozycji na pyły) 

Rodzaj pyłu 
Wartośd najwyższego 

dopuszczalnego stężenia 
pyłów (NDS) 

Częstotliwośd pomiaru stężenia pyłu szkodliwego 

pyły o działaniu 
rakotwórczym 

bez znaczenia 
zawsze gdy zajdzie zmiana w warunkach 
występowania pyłu 

W > 0,5 NDS nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

0,5 NDS > W > 0,1 NDS nie rzadziej niż raz na sześd miesięcy 

W ≤ 0,1 NDS (podczas 
dwóch ostatnich pomiarów) 

możliwośd zaprzestania pomiaru pyłu 
na stanowisku pracy (pod warunkiem, 
że nie uległy zmianie warunki technologiczne 
występowania pyłu) 

pyły pozostałe, 
tj. nie o działaniu 
rakotwórczym 

bez znaczenia 
zawsze gdy zajdzie zmiana w warunkach 
występowania pyłu 

W > 0,5 NDS; nie rzadziej niż raz w roku 

0,5 NDS > W > 0,1 NDS nie rzadziej niż raz na dwa lata 

W ≤ 0,1 NDS (podczas 
dwóch ostatnich pomiarów) 

możliwośd zaprzestania pomiaru pyłu na 
stanowisku pracy (pod warunkiem, że nie uległy 
zmianie warunki technologiczne występowania 
pyłu) 
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3.2.4 Co to jest NDS? 

NDS, czyli najwyższe dopuszczalne 

stężenie (w tym przypadku pyłu) 

to wartośd obrazująca średnie ważone 

stężenie pyłu, na który jest wystawiony 

pracownik w trakcie ośmiogodzinnego 

dnia pracy, a które nie powinno 

spowodowad negatywnych zmian w stanie 

zdrowia pracownika, ani jego potomstwa.  

Wartości NDS dla pyłów  są podane 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych 

stężeo i natężeo czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 

2002 nr 217 poz. 1833) (Tabela 3). 

Można wyróżnid trzy wartości NDS 

dla pyłów: 

1. NDS dla pyłu całkowitego (dotyczy 

wszystkich rodzajów pyłów); 

 

2. NDS dla pyłu respirabilnego 

(dotyczy tylko pyłów zawierających 

poniżej 2% krzemionki 

krystalicznej, naturalnego grafitu, 

talku bez włókien azbestowych, 

pyłów cementu portlandzkiego 

i hutniczego, pyłów apatytów 

i fosforytów oraz krzemionek 

bezpostaciowych); 

3. NDS dla włókien respirabilnych 

(dotyczy tylko pyłów o budowie 

włóknistej, jak np. azbest sztuczne 

włókna mineralne, włókna 

ceramiczne). 

Z takiego sposobu definiowania parametru 

NDS wynika koniecznośd pobierania dwóch 

próbek na miejscu oznaczania stężenia 

pyłu. Jedna próbka służy do oznaczenia 

zawartości pyłu całkowitego, a druga do 

oznaczenia zawartości pyłu respirabilnego 

lub włókien respirabilnych (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Wykaz najwyższych dopuszczalnych wartości stężeo pyłów szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy zgodne z Dz. U. 2002, nr 217, poz. 1833 

Nazwa czynnika szkodliwego 

NDS [mg/m3] 

w pyle 
całkowi-

tym 

w pyle 
respira-
bilnym 

pyły zawierające krzemionkę krystaliczną > 50% 2 0,3 

pyły zawierające krzemionkę krystaliczną > 2% i < 50% 4 1 

pyły zawierające azbest chryzotylowy 1 - 

pyły zawierające krokidolit 0,5 - 

pyły grafitu naturalnego 4 1 

pyły grafitu syntetycznego 6 - 

inne pyły przemysłowe zawierające krzemionkę krystaliczną > 2% 10 - 

pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zawierające 
wolną krzemionkę > 10% 

2 1 

pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zawierające 
wolną krzemionkę < 10% 

4 2 

pyły talku 4 1 

pyły talku zawierające włókna mineralne w tym azbest 1 - 

pyły sztucznych włókien mineralnych bez włókien ceramicznych 2 - 
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Nazwa czynnika szkodliwego 

NDS [mg/m3] 

w pyle 
całkowi-

tym 

w pyle 
respira-
bilnym 

pyły włókien ceramicznych 1 - 

pył mieszany sztucznych włókien mineralnych i ceramicznych 1 - 

pyły cementów portlandzkiego i hutniczego 6 2 

pyły apatytów i fosforytów zawierających wolną krzemionkę > 2% 4 1 

pyły apatytów i fosforytów zawierających wolną krzemionkę < 2% 6 2 

pyły sadzy technicznej 4 - 

pyły węgla kamiennego i brunatnego zawierające krzemionkę 
krystaliczną > 50% 

1 0,3 

pyły węgla kamiennego i brunatnego zawierające krzemionkę 
krystaliczną > 10% i < 50% 

2 1 

pyły węgla kamiennego i brunatnego zawierające krzemionkę 
krystaliczną > 2% i < 10% 

4 2 

pyły węgla kamiennego i brunatnego zawierające krzemionkę 
krystaliczną < 2% 

10 - 

pyły drewna z wyjątkiem pyłów drewna twardego jak dąb i buk 4 - 

pyły drewna twardego jak dąb i buk 2 - 

pyły drewna mieszane 2 - 

ziemia okrzemkowa niekalcynowana 10 2 

ziemia okrzemkowa kalcynowana 2 1 

krzemionka bezpostaciowa syntetyczna 10 2 

krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) 2 1 

pyły węglika krzemu niewłóknistego o zawartości krzemionki 
krystalicznej < 2% 

10 - 

pyły gipsu zawierające krzemionkę krystaliczną < 2% i bez azbestu 10 - 

pyły dolomitu zawierające krzemionkę krystaliczną < 2% i bez 
azbestu 

10 - 

pyły kaolinu zawierające krzemionkę krystaliczną < 2% i bez 
azbestu 

10 - 

pyły ditlenku tytanu zawierające krzemionkę krystaliczną < 2% i 
bez azbestu 

10 - 

 

 

3.3 Po co to wszystko? 
 

Uzyskane na podstawie pomiaru stężeo 

wartości wskaźników ekspozycji na pył 

(W) porównuje się z wartościami 

najwyższych dopuszczalnych stężeo pyłów 

(NDS). Otrzymane wyniki służą 

do ustalenia częstości okresowego 

pomiaru stężenia pyłów na stanowisku 

pracy oraz do oceny ryzyka zawodowego 

narażenia na pyły (rozdział 4), 

a wyciągnięte wnioski pozwalają 

na odpowiedni dobór środków ochrony 

przeciwpyłowej (rozdział 5). 

 



16 
Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy 

 

 

4 Ocena ryzyka związanego z narażeniem na pyły 
 

4.1 Co to jest ryzyko zawodowe? 
 

Ryzyko zawodowe to 

prawdopodobieostwo wystąpienia szkody 

u kogoś – szczególnie u pracownika, w 

związku z istniejącym w pracy 

zagrożeniem. W przypadku pylicy tym 

zagrożeniem są pyły. 

Według normy PN-N-18001: 1999 ryzykiem 

zawodowym nazywamy 

prawdopodobieostwo wystąpienia 

niepożądanych zdarzeo związanych 

z wykonywaną pracą powodujących straty,  

 

w szczególności wystąpienia 

u pracowników niekorzystnych skutków 

zdrowotnych w wyniku zagrożeo 

zawodowych występujących w środowisku 

pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

 

4.2 Co to jest ocena ryzyka 
 
Ocena ryzyka to proces analizowania 

ryzyka i wyznaczania dopuszczalności 

ryzyka. Proces ten jest wieloetapowy 

dokładnie opisany w normie PN-N-

18002:2000 [10]. 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JEST 

ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZKOWA. 

Ocena ryzyka związanego z narażeniem 

polega na: 

- uważnej obserwacji wykonywanej pracy, 

a także miejsca, w którym ta praca jest 

wykonywana celem ustalenia obecności 

pyłu mogącego mied niekorzystny wpływ 

na zdrowie pracowników, 

- stwierdzeniu, czy ryzyko związane 

z obecnością pyłu jest dopuszczalne 

lub niedopuszczalne (w tym przypadku 

należy wprowadzid dodatkowe środki 

ochrony). 

 

4.3 Kto ocenia ryzyko zawodowe? 
 
Zgodnie z przepisami prawa każdy 

pracodawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego oraz do poinformowania 

o nim pracowników.  

W małych przedsiębiorstwach pracodawca 

może sam dokonad oceny ryzyka 

(przy założeniu, że dobrze zna wykonywaną 

tam pracę). W większym przedsiębiorstwie 

ocenę ryzyka zawodowego mogą 

przeprowadzid kompetentni pracownicy 

(wśród nich specjalista ds. BHP) 

lub zewnętrzni eksperci. W każdym 

przypadku należy pamiętad, że to 

pracodawca odpowiada za poprawną 

ocenę ryzyka zawodowego. 
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4.4 Jak oceniać ryzyko zawodowe? 
 

Optymalny sposób oceny ryzyka 

zawodowego, promowany m.in. 

przez Paostwową Inspekcję Pracy 

i Centralny Instytut Ochrony Pracy, 

realizowany jest w pięciu krokach (Rysunek 

1). 

 

 

Rysunek 1. Uproszczony schemat oceny ryzyka 

zawodowego 

 

 

 

 

 

4.4.1 Krok I. Zbieranie 

informacji 

 

Zebranie informacji potrzebnej 

do przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego związanego m.in. 

z narażeniem na pyły jest kluczowym 

elementem całego procesu oceny ryzyka. 

W trakcie tego wstępnego etapu zaleca się 

aby zwrócid szczególną uwagę 

na stanowisko pracy i/lub realizowane 

na nim zadania oraz na osoby pracujące 

na tym stanowisku pod kątem zapylenia. 

Należy przy tym zorientowad się co do 

stosowanych środków pracy, materiałów 

i wykonywanych operacji technologicznych. 

Dodatkowo należy uwzględnid 

wykonywane na stanowisku czynności, 

sposób i czas ich wykonywania 

oraz zidentyfikowane wcześniej zagrożenia 

i wypadki pylicy. 

W trakcie zbierania informacji 

do przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego szczególnie pomocna jest 

ocena miejsca pracy przez samych 

pracowników lub ich przedstawicieli.  

W ocenie zagrożeo pomocne mogą się 

również okazad dokumenty techniczne 

urządzeo, maszyn i narzędzi stosowanych 

na stanowisku, dokumentacja dotycząca 

wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, dokumentacja pomiarowa 

środowiska pracy, a także normy i karty 

charakterystyk stosowanych substancji 

chemicznych. 
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4.4.2 Krok II. Identyfikacja zagrożeń 

 

Do identyfikacji zagrożeo związanych 

z zapyleniem, szczególnie przydatne mogą 

byd wyniki pomiarów stężeo pyłów 

występujących na danych stanowiskach. 

Dodatkowym, źródłem informacji są m.in.: 

- karty zawodów (Międzynarodowa 

Karta Charakterystyki Zagrożeo 

Zawodowych)  - dotyczące 

czynników środowiska pracy 

na które narażeni są pracownicy 

podczas wykonywania rutynowej 

pracy, 

- dokumentacja techniczna 

i instrukcja dotycząca danego 

stanowiska, 

- dokumentacja wypadkowa miejsca 

pracy, zdarzenia potencjalnie 

wypadkowe, awarie, 

- dokumentacja dotycząca chorób 

zawodowych, 

 

- przepisy prawne i dokumenty 

normatywne,  

- literatura naukowo- techniczna, 

- karty charakterystyk substancji 

chemicznych. 

W każdym z analizowanych stanowisk 

pracy należy zidentyfikowad rodzaj pyłu, 

a następnie wyznaczyd jego stężenie. Tam 

gdzie jest to wymagane należy oznaczyd 

zawartości wolnej krystalicznej krzemionki 

w pyle. Obliczone stężenie posłuży 

następnie do obliczenia wskaźnika 

narażenia na pyły i przeprowadzenia 

oceny narażenia na pyły. 

W dalszej części broszury znajduje się lista 

zawodów zagrożonych pylicą opracowana 

na podstawie Międzynarodowej Karty 

Charakterystyki Zagrożeo Zawodowych. 

 

4.4.3 Krok III. Oszacowanie ryzyka związanego z narażeniem na pyły. 

Wyznaczenie dopuszczalności tego ryzyka 

 

 

Zalecanym w normie PN-N-18002:2000 

sposobem oszacowania ryzyka 

zawodowego jest zastosowanie skali 

trójstopniowej ( 

Tabela 4), w której ryzyko szacuje się jako 

małe, średnie lub duże. 

Podczas szacowania ryzyka zawodowego 

związanego z narażeniem na pyły powinno 

się korzystad z wielkości charakteryzującej 

narażenie w postaci wartości wskaźnika 

narażenia (W).  

Jako kryterium odniesienia należy 

stosowad wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeo (NDS) dla pyłów 

(Tabela 3). 

W przypadku jednoczesnego oddziaływania 

kilku substancji chemicznych oblicza się 

wartośd wskaźnika narażenia (W) zgodnie 

z zasadą sumowania działania toksycznego 

substancji, określoną w normie PN-89/Z-

04008/07. 
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Tabela 4. Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na pyły w skali trójstopniowej 

Wartośd najwyższego 
dopuszczalnego 

stężenia pyłów (NDS) 

Oszacowanie 
ryzyka 

zawodowego 
Dopuszczalnośd ryzyka i niezbędne działania 

W > NDS RYZYKO DUŻE 

Ryzyko niedopuszczalne. 
Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już 
wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy 
podjąd natychmiast (np. przez zastosowanie środków 
ochronnych). Planowana praca nie może byd rozpoczęta do 
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu 
dopuszczalnego [

10
] 

NDS ≥ W > 0,5 NDS 
RYZYKO 
ŚREDNIE 

Ryzyko dopuszczalne. 
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działao, których celem 
jest zmniejszenie ryzyka zawodowego [

10
] 

W ≤ 0,5 NDS RYZYKO MAŁE 
Ryzyko dopuszczalne. 
Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje 
co najwyżej na tym samym poziomie *

10
] 

W - wartośd wskaźnika narażenia,  
NDS - wartośd najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu. 

Podane w tabeli zasady nie uwzględniają zmniejszenia narażenia przez zastosowanie środków ochrony 
indywidualnej. W przypadku zastosowania i prawidłowego doboru tych środków oszacowanie ryzyka 
zawodowego może ulec zmianie *

10
]. 

 

4.4.4 Krok IV. Planowanie i realizacja działań eliminujących 

zagrożenie 

 

Ryzyko duże jest niedopuszczalne, więc 

jeśli wystąpi, planowana praca nie może 

byd rozpoczęta do czasu zmniejszenia 

ryzyka zawodowego do poziomu 

dopuszczalnego. Zarówno ryzyko małe 

jak i średnie są dopuszczalne. 

Przy planowaniu i podejmowaniu działao 

korygujących lub zapobiegawczych w celu 

eliminacji lub ograniczenia zagrożeo 

i związanego z nimi ryzyka zawodowego, 

zaleca się stosowad środki ochronne 

w następującej kolejności: 

a) środki techniczne eliminujące 

lub ograniczające zagrożenia u źródła; 

b) środki organizacyjne i proceduralne 

(procedury lub instrukcje bezpiecznej 

pracy); 

c) środki ochrony zbiorowej; 

d) środki ochrony indywidualnej. 
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4.4.5 Krok V. Dokumentowanie oceny ryzyka 

 

W celu udokumentowania oceny ryzyka 

zawodowego dla każdego stanowiska 

pracy należy zarejestrowad 

zidentyfikowane zagrożenia, a także 

zapisad najważniejsze wnioski. 

W tym celu posłużyd się można 

standardowym formularzem oceny ryzyka 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Przykładowy formularz oceny ryzyka zawodowego 

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY 

Data:_____________ Nr karty: _____________ 

Nazwa i adres przedsiębiorstwa Sporządził: (nazwisko) 

Stanowisko pracy Imię i nazwisko pracownika/ pracowników 

 

Lp. Zagrożenie 
Środki ograniczające 

ryzyko zawodowe 
Oszacowanie ryzyka 

zawodowego 

Zalecenia dot. 
wprowadzenia 
dodatkowych 

środków 
ochronnych 

 Wpisad tu należy 
wszystkie 
zidentyfikowane 
zagrożenia, które mogą 
powodowad 
występowanie pylic, 
np. pyły drewna, pyły 
zawierające wolną, 
krystaliczną krzemionkę. 

Wymienid tu należy 
środki, jakie 
są stosowane w celu 
ograniczenia ryzyka 
zawodowego 
związanego 
z narażeniem 
na zidentyfikowane 
zagrożenie pyłem - 
środki ochrony 
zbiorowej, 
(np. wentylacja), środki 
ochrony indywidualnej 
(np. maski). 

Wpisuje się tu – dla 
każdego 
zidentyfikowanego 
zagrożenia pyłem – 
wynik oszacowania 
ryzyka zawodowego 
i jego oceny po 
zastosowaniu 
wymienionych środków 
ochrony 
(np. „ryzyko średnie/ 
dopuszczalne” 
lub „ryzyko duże/ 
niedopuszczalne”). 

Wpisad tu należy 
działania, 
planowane 
w celu 
ograniczenia 
ryzyka 
zawodowego. 

 

Potwierdzenie 
przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego 

Podpis(y) Data 

Potwierdzenie przyjęcia 
do wiadomości przez 

pracownika/pracowników 

Podpis(y) Data 
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4.5 Pamiętaj 
 

Aktywny udział pracowników w ocenie 

ryzyka zawodowego jest istotnym 

elementem całego procesu.  

Po pierwsze w samej ocenie należy 

uwzględnid uwagi pracowników, których 

dotyczy ta ocena, a w szczególności 

zagrożeo z jakimi mają stycznośd 

na stanowisku pracy, ich wiek, płed 

oraz stan zdrowia. Po drugie, taka 

aktywnośd pracowników z reguły zwiększa 

ich zaangażowanie w poprawę sytuacji 

dotyczącej bezpieczeostwa i higieny pracy 

w przedsiębiorstwie, a jednocześnie 

poprawia świadomośd możliwych zagrożeo 

na stanowiskach pracy. 

Po zrealizowaniu zaplanowanych działao 

należy przeprowadzid kolejną ocenę ryzyka 

zawodowego, umożliwiającą sprawdzenie 

ich skuteczności. 

 

 

4.6 Dodatkowe informacje 
 

Źródłem cennych informacji dotyczących oceny ryzyka zawodowego są m.in.: Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Paostwowy Instytut Badawczy, Paostwowa Inspekcja Pracy 

i Europejska Agencja Bezpieczeostwa i Zdrowia Pracy *11]. 
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5 Zapobieganie skutkom narażenia na pyły. Środki ochrony 

zbiorowej i indywidualnej 
 

5.1 Sposoby zapobiegania 

skutkom narażenia na pyły 
 

Zapobieganie skutkom narażenia na pyły 

polega na sprawnym skoordynowaniu 

wielu działao (Rysunek 2). 

 

 

Rysunek 2. Działania zmierzające do przeciwdziałania narażeniu na pyły 

 



Zapobieganie skutkom narażenia na pyły. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 23 

 

 

Bezpośredni wpływ na zmniejszenie 

narażenia pracowników na ekspozycję 

na pyły mają środki ochrony 

przeciwpyłowej. 

 

Można wyróżnid dwa typy środków 

ochrony przeciwpyłowej: 

 środki ochrony zbiorowej; 

 środki ochrony indywidualnej 

(osobistej). 

Stosowane środki ochrony przeciwpyłowej 

zbiorowej oraz indywidualnej wzajemnie 

się uzupełniają. Stosowanie środków 

zbiorowej ochrony przeciwpyłowej 

nie zwalnia od stosowania środków 

indywidualnej ochrony przeciwpyłowej. 

Przykładem może byd górnictwo, gdzie 

systemy napowietrzania chodników 

i wyrobisk zalicza się do środków zbiorowej 

ochrony przeciwpyłowej, a w razie 

zagrożenia górnicy są zobowiązani 

do użycia osobistych półmasek filtrujących 

w ramach środków indywidualnej ochrony 

przeciwpyłowej. 

 

5.2 Środki zbiorowej ochrony przeciwpyłowej 
 

systemy 
napowietrzająco 

-wentylujące

stanowiskowe 
systemy 

odpylające

Wolnostojące 
dmuchawy 

i wentylatory

środki 
ochrony

przeciwpyłowej

zbiorowejindywidualnej

 

Rysunek 3. Uproszczony schemat podziału środków zbiorowej ochrony przeciwpyłowej 

 

5.2.1 Systemy napowietrzająco-wentylujące 

 

Systemy takie obejmują zarówno systemy 

naturalne jak i mechaniczne. Te pierwsze 

działają na zasadzie niewymuszonego ruch 

powietrza. Są ekonomiczne lecz zazwyczaj 

mało wydajne. 

 

Mechaniczne systemy napowietrzająco-

wentylujące (Rysunek 4, Rysunek 5) 

obejmują wentylację nawiewną oraz 

wywiewną i w razie potrzeby wyposażone 

są w filtry i pochłaniacze o klasie absorpcji 

adekwatnej do stawianego im zadania. 
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Rysunek 4. Generatory podciśnienia i kanały odpływu powietrza *
12

] 

 

 

 

Rysunek 5. Przykładowy schemat instalacji napowietrzająco-wentylującej (nawiewno-wywiewnej) [
6
], 

gdzie: 1 – źródło powietrza, 2 – przepustnica powietrza zewnętrznego, 3 – komora mieszania, 4 – filtr 

powietrza, 5 – nagrzewnica, 6 – wentylator nawiewny, 7 – przewód wentylacyjny, 8 – nawiewnik , 9 – 

wywiewnik, 10 – wentylator wywiewny, 11 – przepustnica powietrza recyrkulacyjnego, 12 – 

przepustnica powietrza usuwanego, 13 – wyrzutnia powietrza 

 

5.2.2 Stanowiskowe systemy odpylające 

 

Zasysające urządzenia odpylające (Rysunek 

6) stosuje się na stanowiskach, 

gdzie miejscowo produkowany jest pył. 

Przykładem mogą byd stanowiska pracy, 

na których przeprowadza się obróbkę 

drewna i kamienia z zastosowaniem pił 

i szlifierek. 
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Rysunek 6. Przykładowy schemat instalacji wywiewnej *
6
], gdzie: 1 – element odsysający 

zanieczyszczenia, 2 – przewód wentylacyjny po stronie ssawnej wentylatora, 3 – zespół oczyszczający 

powietrze, 4 – zespół wprowadzający powietrze w ruch, 5 – przewód wentylacyjny po stronie tłocznej 

wentylatora, 6 – wyrzutnia 

 

Systemy takie mogą, a w uzasadnionych 

przypadkach powinny byd wspomagane 

przez wolnostojące dmuchawy 

i wentylatory. 

 

5.2.3 Konstrukcje zapobiegające pyleniu 

 

Do środków zbiorowej ochrony 

przeciwpyłowej zaliczyd można również 

instalacje i konstrukcje zapobiegające 

rozprzestrzenieniu się pyłu w znacznej 

objętości. Mogą to byd proste (Rysunek 7) 

jak i bardziej złożone konstrukcje (Rysunek 

8), z przeznaczeniem zarówno 

do pomieszczeo jak i zewnętrznym 

(Rysunek 9). Najprostsze konstrukcje tego 

typu wykonuje się z desek drewnianych 

oraz foli polietylenowej. W miarę potrzeb 

należy użyd materiałów odznaczających się 

większą trwałością i szczelnością, jak szkło 

i aluminium, a konstrukcję wyposażyd 

w system wentylacyjny. 

 

 

Rysunek 7. Przykładowa konstrukcja z drewna i folii polietylenowej ograniczająca strefę ekspozycji na 

pył *
13

] 
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Rysunek 8. Obudowa stanowiska do malowania natryskowego [
6
], gdzie: 1 – przewód wentylacyjny, 2 

– nagrzewnica, 3 – wentylator nawiewny, 4 – nawiewnik z filtrem powietrza, 5 – zbiornik z wodą, 7 – 

dysza wodna, 8 – filtr powietrza, 9 – wentylator wywiewny, 10 – przewód wentylacyjny 

 

 

Rysunek 9. Przykładowa konstrukcja ochronna podczas usuwania otuliny z przewodu kanału 

gazowego [
12

] 
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5.2.4 Przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne 

 

Obok instalacji ograniczających zapylenie 

środowiska pracy do środków zbiorowej 

ochrony przeciwpyłowej można także 

zaliczyd różne przedsięwzięcia techniczne 

i organizacyjne przedstawione w tabeli 

(Tabela 6). 

 

 

Tabela 6. Przykłady przedsięwzięd technicznych i organizacyjnych ograniczających emisję pyłu [
6
] 

Źródło emisji pyłu Przedsięwzięcia ograniczające emisję pyłu 

mieszanie hermetyzacja i odpowiednia wilgotnośd materiałów 

workowanie mechanizacja, automatyzacja, szczelne pojemniki 

paczkowanie mechanizacja i automatyzacja, systemy ssące 

obrót materiałami 
pylistymi 

mechanizacja i automatyzacja, systemy ssące, miejscowa wentylacja 
wywiewna 

transport materiałów 
pylistych 

transport pneumatyczny, szczelne zbiorniki, mechanizacja i 
automatyzacja, jednorazowe opakowania, paletyzacja 

piaskowanie i śrutowanie hermetyczne obudowy i kabiny, miejscowa wentylacja wywiewna 

obróbka drewna i kamienia 
mechanizacja, urządzenia zraszające i mokre procesy technologiczne, 
miejscowa wentylacja wywiewna, osłonięte stanowiska pracy 

cięcie, szlifowanie i 
polerowanie 

urządzenia zraszające i mokre procesy technologiczne, miejscowa 
wentylacja nawiewna i wywiewna, prefabrykacja elementów, 
automatyzacja  

wiercenie mokre procesy technologiczne, miejscowa wentylacja wywiewna 

spawanie 
hermetyzacja, automatyzacja, mechanizacja, prefabrykacja 
elementów, miejscowa wentylacja wywiewna 

sprzątanie pomieszczeń 
sprzątanie mokre oraz z użyciem kurtyn ograniczających 
rozprzestrzenianie się pyłów 

 

Przepisy opisujące właściwe sposoby 

i parametry przeprowadzania wentylacji w 

miejscu pracy zawarte są w odpowiednim 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadad budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 1999, nr 15, poz. 140) oraz 

przepisach BHP [14, 15, 16, 17, 18]. 
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5.3 Środki indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 
 

półmaski 
jednokrotnego 

użytku

półmaski 
z wymiennymi 

filtrami 
i pochłaniaczami

maski 
z wymiennymi 

filtrami 
i pochłaniaczami

środki 
ochrony

przeciwpyłowej

indywi-
dualnej

zbiorowej

hełmy i kaptury 
ochronne  

Rysunek 10. Uproszczony schemat podziału środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 

 

Stosowanie środków zbiorowej ochrony 

przeciwpyłowej jest nadrzędne 

w stosunku do środków ochrony 

osobistej.  

Istnieją jednakże sytuacje, gdy 

zastosowane środki ochrony zbiorowej 

przed pyłami są niewystarczające i nie 

zapewniają jakości powietrza 

w pomieszczeniu pracy. Należy wtedy 

wyposażyd pracowników w środki 

indywidualnej ochrony przeciwpyłowej. 

Dobór konkretnych rozwiązao sprzętowych 

jest uzależniony i podyktowany rodzajem 

pyłu występującego w środowisku pracy, 

jego stężeniem i strukturą, czasem 

ekspozycji pracownika na pył. 

Z publikacji Paostwowej Inspekcji Pracy 

wynika, iż efektywnośd stosowanych 

środków indywidualnej ochrony 

przeciwpyłowej zależy od 

ich odpowiedniego doboru [19], a w 

szczególności od: 

– właściwej jakościowej identyfikacji 

czynnika szkodliwego lub 

niebezpiecznego (w tym przypadku 

rodzaju pyłu); 

– oznaczenia stężenia danego czynnika 

szkodliwego; 

– wyboru środka ochrony indywidualnej 

adekwatnego do występującego 

zagrożenia. 

Środki indywidualnej ochrony 

przeciwpyłowej można podzielid na dwie 

główne kategorie: półmaski oraz maski. 
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5.3.1 Półmaski 

Półmaska jest środkiem indywidualnej 

ochrony przeciwpyłowej zapobiegającym 

przedostawaniu się cząstek stałych 

do układu oddechowego człowieka. 

Typowa półmaska zasłania usta oraz nos 

(Rysunek 11).  

 

 

Rysunek 11. Typowa półmaska zasłaniająca usta oraz nos w połączeniu z odzieżą ochronną [
12

] 

 

Półmaski jednorazowe wykonane 

są z materiałów porowatych (Rysunek 12a, 

b). Bardziej zaawansowane modele 

wykonuje się z tworzyw sztucznych i metali 

lekkich np. z aluminium (Rysunek 12c). 

Półmaski takie wyposażone są z reguły w 

wymienne filtry o lepszych parametrach niż 

półmaski jednorazowe.  

 

 

Rysunek 12. a, b) Półmaski jednorazowe, c) półmaska z wymiennymi filtrami 

 



30 
Przeciwdziałanie pylicy w środowisku pracy 

 

 

5.3.2 Maski 

W sytuacjach wymagających większej 

ochrony stosuje się maski w pełni 

zakrywające twarz, tj. oprócz ust i nosa 

także oczy (Rysunek 13). 

Dodatkowo w razie konieczności maskę 

można doposażyd w kaptur lub hełm 

ochronny, chroniący resztę głowy. 

 

 

Rysunek 13. Przykładowa maska przeciwpyłowa *
12

] 

 

Maski stosuje się w sytuacjach, gdzie istnieje duża ekspozycja na stężony pył, 

lub gdzie występuje pył o właściwościach toksycznych. 
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5.3.3 Jak poprawnie zakładać maskę/półmaskę 

 

Według zaleceo Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy zakładając dowolną 

półmaskę czy maskę należy postępowad 

zawsze według tego samego schematu 

(Rysunek 14), tzn.: 

 umieścid częśd twarzową tak, 

aby przykrywała usta i nos lub całą 

twarz, 

 założyd nagłowie tak, aby dwie 

oddzielne jego taśmy znajdowały 

się na czubku głowy i na karku, 

 

 dopasowad naciąg taśm nagłowia 

tak, aby częśd twarzowa 

utrzymywana była w ustalonym 

położeniu, 

 w przypadku półmasek filtrujących 

dopasowad uszczelkę nosową, 

 w celu zdjęcia części twarzowej 

należy poluzowad taśmy nagłowia 

poprzez zwolnienie zaczepów. 

 

 

Rysunek 14. Schemat prawidłowego zakładania półmaski i maski 

 

 

Po założeniu i dopasowaniu części 

twarzowej należy sprawdzid szczelnośd jej 

dopasowania. W tym celu należy: 

 wloty elementów filtrujących 

zakryd szczelnie dłoomi, 

 wykonad wdech - częśd twarzowa 

jest prawidłowo i szczelnie 

zamocowana, jeżeli odczuje się 

silny opór przy wdechu, a ścianki 

półmaski przybliżą się do twarzy, 

 wyloty zaworów wydechowych 

zakryd szczelnie dłoomi, 

 wykonad wydech, - częśd twarzowa 

jest prawidłowo i szczelnie 

zamocowana, jeżeli odczuje się 

silny opór podczas wydechu, 

a ścianki półmaski oddalą się od 

twarzy, 

 dopasowad ponownie częśd 

twarzową i znów sprawdzid 

szczelnośd w przypadku 

zaobserwowania jakiejkolwiek 

nieszczelności, 

 w przypadku braku możliwości 

uzyskania szczelności częśd 

twarzową należy wymienid. 
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Maska/półmaska stanowi środek ochrony 

wtedy i tylko wtedy, gdy jest w pełni 

sprawna i starannie dopasowana! 

W przypadku gdy maska/półmaska jest 

zbyt duża, pył może przedostad się 

szczelinami do dróg oddechowych, 

z pominięciem filtrów. Zbyt mała 

maska/półmaska może powodowad 

dyskomfort, a nawet ból.  

Należy zawsze pamiętad o właściwym 

dobraniu rozmiaru masek/półmasek. 

 

5.3.4 Podstawowe zasady użytkowania sprzętu ochrony układu 

oddechowego 

 

Sprzęt filtrujący tzw. „szczelnie 

dopasowany” obejmujący maski 

i półmaski nie powinien byd stosowany 

przez osoby, których broda, bokobrody, 

blizny, itp. uniemożliwiają prawidłowe 

dopasowanie części twarzowej 

lub zakłócają prawidłowe funkcjonowanie 

zaworów oddechowych. W takich 

przypadkach pomocne możne byd użycie 

sprzętu filtrującego z wymuszonym 

przepływem powietrza. 

Każdorazowo przed użyciem wszystkich 

typów sprzętu filtrującego należy 

sprawdzid: 

 czy sprzęt nie jest uszkodzony, 

 czy nie są uszkodzone zawory 

oddechowe, 

 czy taśmy nagłowia pozwalają 

na szczelne dopasowanie, 

 czy elementy filtrujące 

są w dobrym stanie, 

 czy nie została przekroczona data 

ważności sprzętu, 

 dla sprzętu ze wspomaganiem lub 

wymuszonym przepływem 

powietrza dodatkowo należy 

sprawdzid: stan naładowania 

baterii oraz zgodnośd z instrukcją 

producenta czy jest osiągane 

minimalne objętościowe natężenie 

przepływu dostarczanego 

powietrza. 

 

5.4 Filtry 
 

Parametry pyłu występującego w miejscu 

ekspozycji warunkują zastosowanie 

odpowiednich filtrów i pochłaniaczy. 

Stosowane filtry charakteryzują się różną 

skutecznością zatrzymania pyłu. 

W zależności od przeznaczenia wyróżniamy 

filtry stosowane w ramach zbiorowej 

i indywidualnej ochrony przeciwpyłowej. 
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5.4.1 Filtry stosowane w ramach zbiorowej ochrony przeciwpyłowej 

 

W ramach zbiorowej ochrony 

przeciwpyłowej wyróżnid można 

jednostopniowe oraz wielostopniowe 

systemy filtrujące *20]. W przypadku 

systemów wielostopniowych istnieją trzy 

typy stosowanych filtrów: filtry wstępne, 

filtry dokładne oraz filtry 

wysokoskuteczne (Rysunek 15). 

 

 

filtr wstępny filtr wysokoskutecznyfiltr dokładny

kierunek przepływu pyłu/powietrza  

Rysunek 15. Schemat przedstawiający efektywnośd działania różnych typów filtrów stosowanych w 

instalacjach filtrujących 

 

W ramach każdego z typów filtrów 

stosowanych w systemach nawiewowo-

wywiewnych wyróżnia się określone klasy, 

a skutecznośd stosowanych filtrów jest 

określana według ściśle wytyczonych 

procedur zawartych w odpowiednich 

normach (Tabela 7) [21]. 

 

Tabela 7. Zatasowania filtrów w zależności od typu i klasy 

Typ filtra 
Klasa 
Filtra 

Zastosowanie Norma 

wstępny G1-G4 
sale widowiskowe, centra 
handlowe, hotele, restauracje 

PN-EN 779:2000 

dokładny F5-F9 
pomieszczenia bezpyłowe, kabiny 
lakiernicze, szpitale 

PN-EN 779:2000 

wysokoskuteczny 

HEPA 
(H10-
H14); UPA  
(U15-U17) 

w pomieszczeniach o wysokiej klasie 
czystości, jak sterylne sale 
operacyjne, fabryki leków 
i mikroelektroniki 

PN-EN 1822-1:2001; PN-EN 
1822-2:2001; PN-EN 1822-
3:2001; PN-EN 1822-
4:2001; PN-EN 1822-5:2001 

 

5.4.2 Filtry stosowane w ramach indywidualnej ochrony 

przeciwpyłowej 

 

Wyróżniamy trzy typy filtrów 

stosowanych w półmaskach oraz maskach 

w ramach środków indywidualnej ochrony 

przeciwpyłowej: 

- Typ P1 – stosowany do absorpcji dużych 

cząstek stałych wchodzących w skład 

pyłów, dymów i mgieł. Filtry te znalazły 

zastosowanie w przemyśle spożywczym, 

rolniczym i drzewnym, w cementowniach, 

kamieniołomach. 
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- Typ P2 – stosowany do pyłów 

zaklasyfikowanych jako niebezpieczne, 

np. pyły miedzi, baru, azbestu, wanadu, 

tytanu, ołowiu, chromu, manganu, a także 

pyły węglowe z krzemionką i drewna oraz 

przed rozpylonym kwasem siarkowym 

i fluorowodorowym. 

- Typ P3 – stosowany do ochrony przed 

pyłami toksycznymi. Filtry te  znalazły 

zastosowanie w miejscach o dużym 

stężeniu bardzo drobnego pyłu 

występującego w tzw. fazie respirabilnej, 

czyli podczas lutowania i spawania, a także 

tam gdzie występuje pył zawierający 

antymon, arsen, beryl, kadm, kobalt i nikiel 

oraz rad i inne cząstki promieniotwórcze. 

Wybór klasy ochronnej filtra odpowiedniej 

dla stężenia zanieczyszczenia 

na stanowisku pracy należy dokonad 

kierując się wartościami granicznymi 

całkowitego przecieku wewnętrznego. 

Wartośd ta określa krotnośd obniżenia 

stężenia zanieczyszczenia pod częścią 

twarzową dla danych warunków 

środowiska pracy. 

 

Tabela 8. Tabela pozwalająca określid typ zastosowanego w masce bądź półmasce filtru w zależności 

od największego dopuszczalnego stężenia pyłu (NDS), na które narażony jest pracownik. 

Typ filtra P1 P2 P3 

w półmasce 4 x NDS 10 x NDS 20 x NDS 

w masce 5 x NDS 16,5 x NDS 100 x NDS 

 

 

 

5.5 Podsumowanie 
 

Zapobieganie skutkom narażenia na pyły 

powinno odbywad się wielotorowo. Każdy 

z elementów ochrony przeciwpyłowej jest 

równie ważny od drugiego i nie może byd 

lekceważony. 

Stosowanie środków ochrony 

przeciwpyłowej zarówno osobistej jak i 

zbiorowej jest obowiązkowe i uzależnione 

ściśle od zagrożenia jakiemu winny 

przeciwdziaład. 

Ważnym elementem zapobiegania 

skutkom narażenia na pyły jest edukacja i 

świadomośd społeczna. Popularyzacja 

wiedzy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą 

ekspozycja na pyły nie powinna i nie może 

ograniczad się jedynie do szkoleo 

pracowników.  
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6 Wybrane zawody zagrożone pylicą płuc 

 

 

Poniżej scharakteryzowano wybrane 

zawody odznaczające się narażeniem 

na pyły, a w konsekwencji pylicą płuc. 

Zawody wymieniono w kolejności 

alfabetycznej, w skrócony sposób opisując 

źródła pyłu i schorzenia jakie może 

on potencjalnie powodowad, a także 

zawody pokrewne i miejsca pracy 

gdzie owo zagrożenie występuje 

[14,22,23,24,25,26+. Do opisanych zawodów 

należą: 

 

– dezynsektor, dezynfektor, deratyzator; 

– górnik kopalni węgla kamiennego; 

– mechanik pojazdów samochodowych; 

– operator urządzeo grzewczych; 

– piekarz 

– spawacz łukiem elektrycznym; 

– stolarz 

– strzałowy; 

– tapicer samochodowy; 

 

6.1 Dezynsektor, dezynfektor, deratyzator 
 

Dezynsektor, 
dezynfektor, deratyzator 

Opis 

Źródło pyłu środki ochrony roślin (pestycydy) 

Możliwe schorzenia 
podrażnienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, zapalenie płuc, 
obrzęk płuc, reakcje astmatyczne, pylica płuc 

Zawody pokrewne 
inżynier ochrony środowiska, biolog, chemik, zoolog, lekarz weterynarii 
i technik ochrony środowiska 

Miejsca ekspozycji 

obiekty publiczne, zakłady spożywcze, lokale prywatne, zakłady 
przemysłu transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, gospodarstwa 
rolne, służby sanitarne 

Przeciwdziałanie 
wentylowanie pomieszczeo poddanych procesowi odkażania 
oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony 
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6.2 Górnik kopalni węgla kamiennego 
 

Górnik kopalni węgla 
kamiennego 

Opis 

Źródło pyłu pył mieszany kopalniany (o działaniu zwłókniającym) 

Możliwe schorzenia pylica płuc 

Zawody pokrewne 
górnik kopalni rud metali, górnik kopalni podziemnej siarki, górnik kopalni 
soli, górnik kopalni odkrywkowej 

Miejsca ekspozycji kopalnie węgla kamiennego 

Przeciwdziałanie 

system wentylujący przeciwdziałający gromadzeniu pył i utrzymujący 
odpowiedni procent natlenowania powietrza pod ziemią, monitorowanie 
składu pyłu kopalnianego oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony 
przeciwpyłowej 

 

6.3 Mechanik pojazdów samochodowych 
 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Opis 

Źródło pyłu demontaż oraz wymiana starych klocków, bębnów i tarcz hamulcowych 

Możliwe schorzenia azbestoza (pylica azbestowa) i choroby nowotworowe 

Zawody pokrewne 

elektromechanik, mechanik precyzyjny, monter maszyn i urządzeo 
mechanicznych, ślusarz, technik mechanik, diagnosta samochodowy, 
mechanik ciężkich maszyn drogowych, ślusarz, mechanik statków 
powietrznych, mechanik maszyn i urządzeo przemysłowych, monter maszyn 
i urządzeo mechanicznych 

Miejsca ekspozycji 
firmy transportowe, zakłady komunikacji publicznej, warsztaty, stacje 
serwisowe 

Przeciwdziałanie bezwzględne stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 

 

6.4 Operator urządzeń grzewczych 
 

Operator urządzeń 
grzewczych 

Opis 

Źródło pyłu prace konserwacyjne i naprawcze (pył zawierający wanad i azbest z izolacji) 

Możliwe schorzenia pylica płuc, międzybłoniak opłucnej 

Zawody pokrewne 
operator generatora pary, operator urządzenia dostarczającego pary jako 
zasilacza, operator lub pomocnik spalarni odpadów medycznych, kierownik 
kotłowni, mechanik kotłowni, pomocnik pracownika obsługującego kotły 

Miejsca ekspozycji 
zakłady przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, zakłady energetyczne, 
zakłady przemysłu spożywczego 

Przeciwdziałanie 
stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej w razie prac 
powodujących powstawanie pyłu 
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6.5 Piekarz 
 

Piekarz Opis 

Źródło pyłu mąka i cukier 

Możliwe 
schorzenia 

choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, chroniczny katar, chroniczne 
spastyczne zapalenie oskrzeli, eozynofilowe nacieki płucne) i skóry (alergie) 
oraz próchnica zębów 

Zawody 
pokrewne 

piekarz nadzorujący, młynarz, cukiernik, technolog żywności, pracownik zakładu 
produkcji spożywczej, dekorator i tester ciast, operator pieca (piecowy) 
i piekarnika, kontroler jakości produktów 

Miejsca 
ekspozycji 

piekarnie i ciastkarnie 

Przeciwdziałanie 
system wentylujący i/lub klimatyzacyjny przeciwdziałający zanieczyszczeniu 
powietrza oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 

 

6.6 Spawacz łukiem elektrycznym 
 

Spawacz łukiem 
elektrycznym 

Opis 

Źródło pyłu 
proces spawania (utlenianie metali będących elementami spawanymi 
lub częściami elektrod) 

Możliwe schorzenia 
przewlekłe zapalenie oskrzeli i pylica spawaczy elektrycznych, zmiany 
nowotworowe, gorączka odlewnicza, zatrucia 

Zawody pokrewne 
kowal, ślusarz oraz spawacz ręczny gazowy, przecinacz, lutowacz, zgrzewacz, 
blacharz, tokarz 

Miejsca ekspozycji miejsca wykonywania prac spawalniczych 

Przeciwdziałanie 

system wentylujący i/lub klimatyzacyjny przeciwdziałający stresowi cieplnemu 
i gromadzeniu się zanieczyszczeo powietrza oraz stosowanie środków 
indywidualnej ochrony przeciwpyłowej, w tym w razie potrzeby masek 
wyposażonych w niezależny dopływ powietrza 

 

6.7 Stolarz 
 

Stolarz Opis 

Źródło pyłu obróbka i przeróbka drewna 

Możliwe 
schorzenia 

choroby układu oddechowego (w tym nowotwory) i alergie 

Zawody 
pokrewne 

operator maszyn do obróbki drewna, klejarz drewna, cieśla, stolarz budowlany 

Miejsca 
ekspozycji 

zakłady przemysłu meblarskiego, pracownie konserwacji zabytków, zakłady 
stolarskie 

Przeciwdziałanie 

system wentylujący i/lub klimatyzacyjny przeciwdziałający zanieczyszczeniu 
powietrza, w razie potrzeby zastosowad wentylację miejscową wolnostojącą 
oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 
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6.8 Strzałowy 
 

Strzałowy Opis 

Źródło pyłu wiercenie, eksplozje oraz implozje 

Możliwe 
schorzenia 

podrażnienie i choroby układu oddechowego, pylica płuc (krzemica, pylica 
aluminiowa) 

Zawody 
pokrewne 

górnik kopalni podziemnej i odkrywkowej, technik budownictwa, operator 
maszyn górniczych, technik górnik, inżynier górnik, technik geofizyk 

Miejsca 
ekspozycji 

kopalnie podziemne i odkrywkowe, budowy i konstrukcje naziemne 
kamieniołomy, rozbiórka domów 

Przeciwdziałanie 
w miarę możliwości system wentylujący i/lub klimatyzacyjny przeciwdziałający 
zanieczyszczeniu powietrza oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony 
przeciwpyłowej 

 

6.9 Tapicer samochodowy 
 

Tapicer 
samochodowy 

Opis 

Źródło pyłu tkaniny i materiały wyścielające 

Możliwe 
schorzenia 

zwłóknienie płuc (pylica) 

Zawody pokrewne 
kaletnik, rymarz, kuśnierz,  monter obid dachowych, tapicer-dekorator, krawiec, 
krojczy 

Miejsca ekspozycji hale produkcji samochodów i części samochodowych, warsztaty samochodowe 

Przeciwdziałanie 
system wentylujący i/lub klimatyzacyjny przeciwdziałający zanieczyszczeniu 
powietrza oraz stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej 
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