
Drgania mechaniczne są jednym ze szkodliwych czynników fi-
zycznych, występujących w środowisku pracy. Przeciążenie
organizmu drganiami przyczynia się do rozwoju nieswoistych
procesów chorobowych zwanych zespołem wibracyjnym,
który został wprowadzony do wykazu chorób zawodowych
w wielu krajach oraz w Polsce w 1983 r. (1). Charakter i lo-
kalizacja skutków zdrowotnych, zależne od miejsca wnikania
i rozprzestrzeniania się wibracji w organizmie, były podstawą
umownego podziału drgań mechanicznych na drgania
o działaniu ogólnym i drgania o działaniu miejscowym.

Drgania miejscowe są przekazywane do organizmu
przez ręce bezpośrednio z trzymanych narzędzi wibracyj-
nych lub pośrednio w trakcie obrabiania elementów na
drgających urządzeniach.

Drgania ogólne działają na całe ciało człowieka, wnikając
do organizmu z powierzchni, na której pracownik stoi lub
siedzi. Źródłem wibracji ogólnych są różnorodne środki
transportu lądowego, wodnego i powietrznego oraz robocze
maszyny rolnicze, drogowe, budowlane, itp.

Krajowe i międzynarodowe normy higieniczne oddziel-
nie ujmują metodykę pomiarów i ocenę narażenia na drgania
o działaniu ogólnym oraz na drgania o działaniu miejscowym
(2,3). Podobnie przyjmowane są oddzielnie najwyższe do-
puszczalne wartości (NDN) drgań mechanicznych dla drgań
ogólnych oraz oddzielnie dla drgań miejscowych (4,5).

Określenie wielkości populacji narażonej na szkodliwy
czynnik fizyczny, jakim są wibracje, jest podstawowym wymo-
giem w profilaktycznych działaniach, zarówno w skali krajo-
wej, jak również w zakresie kształtowania odpowiednich wa-
runków higienicznych w konkretnych zakładach pracy (6).

W ocenie higienicznej stanowisk pracy pomiary wibracji
są nadal jednym z trudniejszych zadań. Analiza i interpreta-
cja wyników pomiarowych oraz globalna ocena ryzyka zawo-
dowego jest również skomplikowana na skutek niejednoz-
nacznych opisów procedur metodycznych, zawartych w nor-
mach krajowych, jak i w wytycznych międzynarodowych or-
ganizacji normalizacyjnych (7).

Niedobór powszechnie dostępnych materiałów i informa-
cji na temat oceny stopnia narażenia na wibracje, szacowa-
nia ryzyka zdrowotnego oraz podstawowych zasad profilak-
tycznych prowadzi często do bagatelizowania bionegatywnej
roli tego szkodliwego czynnika. Przejawia się to między inny-
mi w braku obiektywnego rozeznania rzeczywistej wielkości
populacji zagrożonej działaniem wibracji, nikłym postępem
w rozwoju kryteriów diagnostycznych zespołu wibracyjnego,
zwłaszcza wywołanego działaniem drgań ogólnych. Zna-
miennym przykładem tego stanu rzeczy jest łączne traktowa-
nie w urzędowych statystykach wielkości populacji narażo-
nej na wibracje miejscowe i ogólne (8,9).

Wiarygodne i wyczerpujące oszacowanie całkowitej licz-
by osób narażonych na drgania mechaniczne wymaga bo-
wiem wykonania takich zadań, jak: ewidencji wszystkich
źródeł wibracji ogólnych oraz źródeł wibracji miejscowych,
wykonania pomiarów wibracji na wybranych stanowiskach
pracy w rzeczywistych warunkach środowiskowych, określe-
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nia czasu dziennej ekspozycji poszczególnych pracowników
na wibracje oraz oceny narażenia pracowników na drgania
z uwzględnieniem obowiązujących kryteriów higienicznych.

Nie udało się do tej pory wykonać w pełnym zakresie po-
wyższych zadań w skali całego kraju. Nie jest znana liczba
źródeł wibracji, ani miejscowych, ani ogólnych. Jak wynika
z dotychczasowej analizy danych, w kilku byłych wo-
jewództwach nie ewidencjonowano żadnych źródeł wibracji
ogólnej, a w wielu nie wykonywano w ogóle pomiarów drgań
mechanicznych na stanowiskach pracy (10). Należy domnie-
mywać, że na określenie rzeczywistej liczby narażonych osób
na drgania mechaniczne poważny wpływ ma również łączny
koszt wykonania powyższych zadań.

Z danych statystycznych odnoszących się do kilku ostat-
nich lat wynika, że liczba narażonych na drgania mechanicz-
ne kształtuje się w granicach 20 tysięcy osób (8,9). Obejmu-
je ona łącznie osoby narażone na ponadnormatywne wibra-
cje ogólne i miejscowe, bez rozróżniania podziału drgań na
miejscowe i ogólne. Z informacji tych można wnioskować, że
w odniesieniu do całkowitej liczby zatrudnionych pracow-
ników w sektorze prywatnym i publicznym, liczba osób na-
rażonych na wibracje nie przekracza 0,5%. Statystyki prowa-
dzone w zachodnich krajach europejskich podają natomiast,
że liczba osób narażonych na drgania ogólne kształtuje się
w granicach 4–7 % zatrudnionych (11).

Celem niniejszej pracy było podjęcie próby przeanalizo-
wania w skali całego kraju faktycznego ryzyka zawodowego
powodowanego występowaniem ogólnych drgań mechanicz-
nych w środowisku zawodowym, a w szczególności ujawnie-
nie takich istotnych danych, jak: liczebność narażenia na wib-
racje ogólne w odniesieniu do różnych grup zawodowych,
odsetek kobiet eksponowanych na wibracje ogólne
w porównaniu do mężczyzn oraz ocena proporcji pracow-
ników eksponowanych na zmierzone oraz nieudokumento-
wane pomiarami ekspozycje na wibracje ogólne.

MATERIA£ I METODY

W niniejszej pracy wzięto pod uwagę populację pracow-
ników mających kontakt z ogólnymi drganiami mechaniczny-
mi na stanowiskach pracy o różnym stopniu ryzyka zawodo-
wego, a mianowicie eksponowanych na wibracje: nieprzekra-
czające 0,5 NDN, większe od 0,5 NDN ale nieprzekra-
czające NDN oraz przekraczające NDN.

Analizą objęto również liczebność pracowników ekspo-
nowanych na drgania mechaniczne nieudokumentowane po-
miarami, ale w miarę z dokładnym wywiadem środowisko-
wym, obejmującym dane identyfikujące źródła drgań mecha-
nicznych oraz czas dziennej ekspozycji poszczególnych pra-
cowników na wibracje. Dane z takiego wywiadu pozwalają
w pewnych przypadkach na oszacowanie stopnia narażenia
pracowników na drgania mechaniczne, a także obrazują fak-
tyczną rangę problemu w zakresie dostępności wyników po-
miarów wibracji i oceny narażenia pracowników na wibracje
w Polsce.

W danych charakteryzujących narażenie pracowników na
wibracje uwzględniono: nazwę stanowiska pracy, nazwę
źródła wibracji, płeć pracownika, liczbę pracowników ekspo-
nowanych na wibracje o zmierzonych i poklasyfikowanych
na trzy przedziały poziomach.

Dane zostały uzyskane z wojewódzkich, powiatowych,
miejskich i zamiejscowych, a także kolejowych i portowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych, na terenie których zlo-
kalizowane są zakłady pracy, zatrudniające pracowników ek-
sponowanych na drgania mechaniczne. Badania środowisko-
we obejmujące ocenę narażenia na wibracje wykonane zos-
tały przez instytucje uprawnione do prowadzenia takich ba-
dań, a mianowicie: działy higieny pracy inspekcji sanitarnej,
laboratoria zakładowe i firmy prywatne.

Zebrane dane dotyczyły informacji z 265 (80 %) jednos-
tek inspekcji sanitarnej spośród 330 istniejących stacji w Pol-
sce. Dane obejmowały wyniki pomiarów drgań mechanicz-
nych i ocenę narażenia wykonane do 2000 r.

W badaniach zastosowano komputerowy program pozwa-
lający na analizę liczebności osób pogrupowanych w sześć
klas ekspozycji na wibrację, tj.: <0,5 NDN; 0,5–1 NDN; >1
NDN oraz nieocenione pomiarowo ekspozycje na wibracje,
a mianowicie: sporadyczne, kresowe lub stałe, tzn. codzienne.

WYNIKI BADAÑ

Ocenę ogólnej liczby pracowników eksponowanych na drga-
nia mechaniczne wykonano oddzielnie dla mężczyzn i dla
kobiet. Łącznie 25 985 osób, w tym 25 083 mężczyzn i 902
kobiety było eksponowanych na drgania ogólne zmierzone
na stanowiskach pracy (tab. I). W warunkach przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych wartości wibracji oraz powyżej
połowy normatywu było zatrudnionych odpowiednio 2997
i 10 190 osób, co dało łącznie 13 187 osób. Ogółem ujawnio-
no 145 kobiet w Polsce narażonych na ponadnormatywne
poziomy wibracji ogólnych.

Biorąc pod uwagę znacznie wyższe dozwolone wartości
wibracji ogólnej w krajowych normatywach higienicznych

Tabela I. Ocena liczby pracowników eksponowanych na ogólne drgania
mechaniczne zmierzone w zakładach pracy w 16 województwach kraju
Table I. Estimation of the number of workers exposed to whole-body me-
chanical vibration measured in workplaces of 16 provinces

Płeć
Gender

<0,5 NDN 0,5> NDN <1 >1 NDN Ogółem 

<0,5 TLV 0,5> TLV <1 >1 TLV Total

Mężczyźni
Men 12 041 10 081 2 961 25 083

Kobiety
Women 757 109 36 902

Ogółem
Total 12 798 10 190 2 997 25 985

Liczba pracowników eksponowanych na wibracje 
o poziomach odniesionych do najwyższych dopuszczalnych

wartości (NDN) 
Number of workers exposed to vibration at the levels

related to TLV
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stosowanych do dnia 30 czerwca 2001 r. [6] w porównaniu
do obowiązujących normatywów od 1 lipca 2001 r. [12]
można założyć, że obie ww. grupy pracowników pracowały
w warunkach ryzyka zdrowotnego.

Liczba pracowników eksponowanych na wibracje ogólne
o wartościach nie przekraczających 0,5 NDN wynosiła 12
798 osób. W tej liczbie mieściło się 757 kobiet.

Pracowników eksponowanych na drgania ogólne, które
nie zostały udokumentowane pomiarami na stanowiskach
pracy było 36 746, tzn. o ponad 10,5 tysiąca więcej
w porównaniu do pracowników, których stanowiska zostały
ocenione na podstawie wykonanych pomiarów wibracji (tab.
II). Oszacowano jednakże, że stale eksponowanych na
ogólne drgania mechaniczne było 23 759 pracowników,
w tym 424 kobiet. Zatem można stwierdzić, że zdaniem jed-
nostek inspekcji sanitarnej, prawie 50 tysięcy pracowników
było eksponowanych na ogólne drgania mechaniczne.

Łączna liczba pracowników eksponowanych na drgania
mechaniczne o niskich poziomach lub eksponowanych na
wibracje sporadycznie albo okresowo dochodziła do 26 ty-
sięcy osób. Kobiety stanowiły w tej liczbie znikomy procent,
ponieważ dotyczyło to około 900 pracownic (tabele I i II).

W tabeli III przestawiono kolejno 10 grup zawodowych
mężczyzn najczęściej narażonych na wibracje ogólne, w pod-
ziale na trzy rodzaje dziennych ekspozycji, tj.: o poziomach
wibracji ogólnej mniejszych od połowy NDN, większych od

Tabela II. Ocena liczby pracowników eksponowanych na nieudokumento-
wane pomiarami ogólne drgania mechaniczne w zakładach pracy w 16 wo-
jewództwach kraju
Table II. Estimation of the number of workers exposed to whole-body vib-
ration non-documented by measurements in workplaces of 16 provinces

Oszacowana liczba pracowników
eksponowanych na drgania mechaniczne
Number of workers exposed to vibration

sporadycznie
Occasionally

okresowo
Periodically

stale
Constantly

Mężczyźni
Men 10 942 1 895 23 335 36 172

Kobiety
Women 147 3 424 574

Ogółem 
Total 11 089 1 898 23 759 36 746

Płeć 
Gender

Ogółem 
Total

Liczba pracowników eksponowanych na wibracje ogólne 
Number of workers exposed to whole-body vibration:

o poziomach odniesionych do najwyższych
dopuszczalnych wartości (NDN) 

at the levels related to TLV

nieudokumentowane
pomiarami 

non-documented by
measurements

<0,5 NDN 
<0,5 TLV

>0,5 NDN 
>0,5 TLV

Stale 
Constantly

Liczba pracowników
Number of workers %

Maszynista lokomotywy i pojazdu trakcyjnego 
Operators of railway engine and traction vehicle 3086 5 550 1 575 10 211 28,6

Kierowca samochodu ciężarowego i dostawczego
Drivers of lorry and delivery truck 810 1 850 5 151 7 811 21,9

Kierowca autobusu 
Bus drivers 714 841 4 185 5 740 16,1

Kierowca ciągnika i traktorzysta 
Tractor driver 270 817 2 966 4 053 11,4

Operator wózka widłowego 
Operator of fork-lift truck 65 285 1 253 1 603 4,5

Operator koparki 
Excavator operator 425 431 657 1 513 4,2

Operator ładowarki 
Loader operator 362 750 495 1 607 4,5

Kierowca spycharki 
Bulldozer operator 312 639 374 1 325 3,7

Operator ciężkiego sprzętu* 
Operator of heavy equipment* 102 223 447 772 2,2

Operator maszyn drogowych 
Operator of road-making plants 224 143 361 728 2,0

Ogółem 
Total 6 370 11 529 17 764 35 663 100,0

Stanowisko
Workpost

Ogółem 
Total

Tabela III. Operatorzy pojazdów i maszyn roboczych eksponowani na ogólne drgania mechaniczne
Table III. Vehicle and machine operators exposed to whole-body vibration

* Spycharko-ładowarki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, dźwigi, żurawie.
* Bulldozer-loader, excavator-bulldozer, excavator-loader, elevators, cranes.
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połowy NDN i przekraczających 1 NDN oraz codziennie ek-
sponowanych na wibracje, lecz nieudokumentowane pomia-
rami na stanowiskach pracy. Ujawniono następujące grupy
zawodowe najczęściej eksponowane na drgania ogólne: ma-
szyniści lokomotyw i innych pojazdów trakcyjnych – 10 211
osób, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych –
7811 osób, kierowcy autobusów – 5740 osób, kierowcy
ciągników i traktorzyści – 4053 osób, operatorzy wózków
widłowych –1603 osób, operatorzy ładowarek – 1607 osób,
operatorzy koparek – 1513 osób, operatorzy spycharek –
1325 osób, operatorzy innego sprzętu ciężkiego – 772 osób
i operatorzy maszyn drogowych – 728 osoby.

Ogółem odnotowano 6 370 osób eksponowanych na
ogólne wibracje o poziomach nie stanowiących ryzyka zawo-
dowego.

W tabeli IV przestawiono liczebność pięciu najczęściej
spotykanych grup zawodowych kobiet narażonych na wibra-
cje ogólne, w podziale na trzy rodzaje dziennych ekspozycji,
tj.: o poziomach wibracji ogólnej większych od połowy
NDN, przekraczających NDN oraz codziennie eksponowa-
nych na wibracje o poziomach nieudokumentowanych po-
miarami na stanowiskach pracy. Do najliczniej narażonych
na wibracje grup zawodowych kobiet zaliczono: obsługę
różnych urządzeń stacjonarnych – 529 osób, suwnicowe –
390 osób, obsługę maszyn włókienniczych – 225 osób, ope-
ratorki pojazdów – 164 osoby i obsługę maszyn krawieckich
– 18 osób.

OMÓWIENIE

Najwyższe dopuszczalne wartości przyspieszeń (NDN)
ogólnych drgań mechanicznych w środowisku pracy zostały
określone w Polskiej Normie PN-91/N-01354 (3) i w Roz-

porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17
czerwca 1998 r. (13). Dozwolone wartości przyspieszeń dla
8-godzinnego działania drgań mechanicznych przedstawiono
w tabeli V.

Podane w normie dopuszczalne wartości przyspieszeń
określono oddzielnie dla drgań pionowych (kierunek Z) i od-
dzielnie dla drgań poziomych (kierunki X i Y) odniesionych
do biodynamicznego układu współrzędnych ciała człowieka.
Wartości NDN drgań mechanicznych powiązano w Polsce
z trzema wartościami współczynników szczytu k, uzyskując
w ten sposób 6 wartości NDN dla ogólnych drgań. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, że nie istnieją żadne dowody nau-
kowe, iż ujemne skutki zdrowotne wzmagają się z obniże-
niem wartości współczynnika szczytu sygnału wibracyjnego
(14). Ten przykład ilustruje w zarysie na jakie trudności in-
terpretacyjne były wystawiane służby pomiarowe, kontrolne
i pracodawcy przez 10 lat obowiązywania normy PN-91/N-
01354 (3).

Ogółem 
TotalNieudokumentowane pomiarami 

non documented by measurements

<0,5 NDN 
<0,5 TLV

0,5 < NDN < 1 
0,5 < TLV < 1

>1 NDN 
>1 TLV

Stale 
Constantly

Obsługa stacjonarnych urządzeń 
Operation of stationary devices 464 15 22 28 529

Suwnicowa 
Crane operator 153 87 13 137 390

Obsługa maszyn włókienniczych
Operation of textile machines 73 1 – 151 225

Operator pojazdu
Operator of vehicles 49 6 1 108 164

Obsługa maszyn krawieckich
Operation of sewing machines 18 – – – 18

Ogółem 
Total 757 109 36 424 1 326

Liczba osób eksponowanych na wibracje ogólne 
Number of workers exposed to whole-body vibration:

o poziomach odniesionych do najwyższych dopuszczalnych
wartości NDN

at the levels related to TLV

Stanowisko pracy 
Workpost

Tabela IV. Kobiety eksponowane na ogólne drgania mechaniczne
Table IV. Female workers exposed to whole-body vibration

Tabela V. Najwyższe dopuszczalne wartości przyspieszeń (NDN) drgań
ogólnych według PN-91/N-01354 (3) i ich sumy wektorowe
Table V. Treshold limit values of whole-body vibration acceleration accor-
ding to PN-91/N-01354 and their vector sum

Składowe drgań
Vibration 

components

Dopuszczalne wartości ważone przyspieszenia drgań aw
Frequency-weighted acceleration aw

m/s2

k ≤ 2 2 < k ≤ 3 k > 3

Pionowa - Z 
Vertical - Z 0,4 0,63 1,25

Poziome - X, Y
Horizontal - X, Y  0,315 0,45 0,9

(Suma wektorowa)
(Vector sum) (0,6) (1,1) (2,2)



Zawodowa ekspozycja na ogólne wibracjeNr 6 469

W ostatnio wydanym Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 2 stycznia 2001 roku przyjęto
jedną wartość NDN ogólnych drgań mechanicznych (12). Na
podstawie badań doświadczalnych stwierdzono bowiem, że
w przypadku jednoczesnego działania drgań, o zbliżonych
wartościach przyspieszeń w kierunkach poziomych X,
Y i pionowym Z, ich wpływ na pogorszenie sprawności czło-
wieka jest większy niż działanie drgań o takim samym pozio-
mie intensywności występujących tylko w jednym kierunku.
Dlatego w opracowanej dokumentacji dotyczącej oceny
skutków zdrowotnych wzięto pod uwagę całkowitą wartość
przyspieszenia jako sumę wektorową awS poszczególnych
składowych, tj. przyspieszeń zmierzonych w kierunku pozio-
mym awX i awY i pionowym awZ:

[1]

Obowiązująca od 1 lipca 2001 roku w Polsce wartość
NDN ogólnych drgań mechanicznych jest sumą wektorową
przyspieszeń wynoszącą 0,8 m/s2 dla ośmiogodzinnej dzien-
nej ekspozycji. Porównując dopuszczalne wartości przyspie-
szeń podane w tabeli V, przeliczone na sumy wektorowe, z o-
becnie obowiązującą wartością NDN można stwierdzić, że
zasadnie przyjęto w niniejszej pracy założenie o narażeniu
tych pracowników na ponadnormatywne wibracje, którzy by-
li eksponowani dotychczas na wibracje o wartościach
większych od 0,5 NDN, lecz nieprzekraczających wartości 1
NDN. Zatem w świetle obecnie obowiązujących norma-
tywów należało zakwalifikować takich pracowników do gru-
py o dużym ryzyku zawodowym.

W obecnie stosowanym systemie zbierania i akwizycji da-
nych, dotyczących liczebności narażonych pracowników na
wibracje, nie ma możliwości pełnego zobrazowania faktyczne-
go stanu liczbowego populacji narażonej na drgania mecha-
niczne. Na łączną rzeczywistą liczbę pracowników zatrudnio-
nych w warunkach ekspozycji na wibracje składają się bowiem
trzy następujące grupy: znana liczba pracowników o określo-
nych pomiarowo warunkach ekspozycji (I), znana liczba pra-
cowników o nieudokumentowanych pomiarowo warunkach

Ekspozycji (II), nieznana liczba pracowników o nieroz-
poznanym zagrożeniu (III).

W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania liczebnoś-
ci dwóch pierwszych grup w poszczególnych wo-
jewództwach zakładając, że analiza wyników winna rzucić
pewne światło na brakujące trzecie ogniwo. Pierwsze spost-
rzeżenia dotyczą ilościowej relacji między liczebnościami
pierwszej i drugiej grupy pracowników.

Oszacowanie liczby pracowników eksponowanych oraz
narażonych na ogólne drgania mechaniczne w posz-
czególnych województwach jest zróżnicowane. Decydują
o tym w zasadzie trzy czynniki, a mianowicie: lokalizacja
zakładów produkcyjnych różniących się pod względem ro-
dzaju działalności gospodarczej, ilość jednostek laboratoryj-
nych na terenie województwa i ich praktyczne możliwości
pomiarowe w zakresie drgań mechanicznych, a także możli-

( ) ( ) 22 2
wS wX wY wZa = 1,4a + 1,4a + a

wości kadrowe i odpowiednia wiedza służb pełniących
funkcję kontrolną nad warunkami higienicznymi w środowis-
ku pracy. Szczególnie ten trzeci czynnik może odgrywać is-
totną rolę w obiektywizacji rzeczywistego narażenia pracow-
ników na drgania mechaniczne w Polsce.

Średnio w skali całego kraju liczba pracowników o okreś-
lonych pomiarowo warunkach ekspozycji na wibracje
ogólne, wynosząca 25 910 osób, jest mniejsza od liczby pra-
cowników o nieudokumentowanych pomiarowo warunkach
ekspozycji, oszacowanej na 36 746 osób. Pracownicy o udo-
kumentowanej pomiarami środowiskowymi ocenie stano-
wisk pracy stanowili 41% wszystkich osób objętych statys-
tyką. Jednakże w pięciu województwach podano większe li-
czebności pracowników eksponowanych na wibracje ogólne
o znanych parametrach w porównaniu do liczebności pra-
cowników zatrudnionych w warunkach o nieznanych pozio-
mach ekspozycji na wibracje (ryc. 1). Zatem z wyjątkiem tyl-

Ryc. 1. Porównanie liczebności pracowników zatrudnionych w warunkach ek-
spozycji na ogólne wibracje ocenione oraz nieudokumentowanie pomiarowo.
Fig. 1. Comparison of the numbers of workers exposed to whole-body vib-
ration measured and non-documented by measurements.

ko pięciu województw w pozostałych rozpoznano pomiaro-
wo wielkość ryzyka zawodowego przeciętnie tylko na stano-
wiskach 32% pracowników eksponowanych na wibracje
ogólne. W celu oszacowania liczby pracowników narażonych
na ponadnormatywne drgania należało zawęzić porównywa-
ne grupy do dwóch populacji, tj. do osób narażonych na wib-
racje oraz do osób eksponowanych stale na wibracje o niez-
mierzonych parametrach drgań.

Oszacowanie liczby osób narażonych na wibracje ogólne
o ocenionych pomiarowo warunkach ekspozycji
Średnia wojewódzka liczba narażonych na wibracje wynosiła
824 pracowników. Po wyeliminowaniu z dalszej analizy
trzech województw znacznie odbiegających od tej średniej,
w których odnotowano bardzo małe liczby narażonych, po-
nownie wyznaczona średnia w województwie zwiększyła się
do 996 narażonych. Zatem przybliżona liczba narażonych
pracowników w kraju wyniosła 15 936 (16 • 996) i różniła
się o 2749 osób w porównaniu do łącznej liczby szacowanej
przez jednostki inspekcji sanitarnej.
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Oszacowanie liczby osób narażonych na wibracje ogólne
o nieudokumentowanych pomiarowo warunkach ekspozycji
Średnia wojewódzka liczba osób stale, tzn. codziennie, eks-
ponowanych na nieudokumentowane poziomy wibracji wy-
nosiła 1485 pracowników. Natomiast po wyłączeniu z anali-
zy czterech województw znacznie odbiegających od średniej,
w których nie podano wcale lub odnotowano bardzo małe
liczby eksponowanych na ogólne drgania, średnia w wo-
jewództwie zwiększyła się do 1975 eksponowanych stale pra-
cowników (ryc. 2). Oszacowana nowa liczba pracowników
eksponowanych stale na wibracje ogólne w kraju zwiększyła
się do 31 600 osób (16 • 1975) i różniła się o 7841 osób
w porównaniu do oceny liczebności tych pracowników przez
jednostki inspekcji sanitarnej.

Spośród osób codziennie eksponowanych na wibrację
część pracowników może pracować w warunkach ekspozycji
na drgania nieprzekraczających 0,5 NDN. Aby ocenić jaki
procent pracowników o nieudokumentowanych pomiarowo
ekspozycjach na wibracje jest narażonych na ponadnorma-
tywne drgania mechaniczne przeanalizowano w niniejszej
pracy 10 grup zawodowych operatorów różnych pojazdów
przemysłowych i maszyn roboczych, najczęściej ocenianych
we wszystkich województwach przez jednostki inspekcji sa-
nitarnej (tab. III, ryc. 3). W każdej grupie zawodowej
porównano łączne liczby pracowników eksponowanych na
drgania o poziomach poniżej 0,5 NDN oraz pracowników
eksponowanych stale o nieudokumentowanych pomiarowo
poziomach wibracji.

Z porównania tak dobranych liczebności, wynoszących
odpowiednio 6370 i 22 456 osób, można wnioskować, że
średnio 36 % stale eksponowanych pracowników na wibra-
cje ogólne nie jest narażonych na drgania przekraczające 0,5
NDN. Zatem spośród 23 759 osób codziennie eksponowa-

nych na drgania o nieznanych parametrach 8553 osób mogło
nie być narażonych na ogólne wibracje.

Oszacowanie łącznej liczby osób narażonych na wibracje
ogólne
Na podstawie przeprowadzonej analizy liczebności pracow-
ników zatrudnionych w różnych warunkach ekspozycji na
ogólne drgania mechaniczne przyjęto następujący algorytm
na oszacowanie łącznej liczby pracowników narażonych na
ponadnormatywne wibracje:

L = N + ∆N + S + ∆S1 - ∆S2 + ∆L + X [2]

gdzie:
L – łączna liczba osób narażonych na wibracje.
N – liczba osób narażonych na udokumentowane pomia-

rami wibracje.
∆N – poprawka w liczbie osób narażonych na zmierzone

wibracje wynikająca ze zmodyfikowanej średniej krajowej
w stosunku do danych z województw znacznie odbie-
gających od średniej krajowej.

S – liczba osób eksponowanych na nieudokumentowane
pomiarami wibracje.

∆S1 – poprawka w liczbie osób eksponowanych na nieu-
dokumentowane pomiarami wibracje, wynikające ze zmody-
fikowanej średniej krajowej w stosunku do danych z wo-
jewództw znacznie odbiegających od średniej krajowej.

∆S2 – poprawka w liczbie osób eksponowanych na nieu-
dokumentowane pomiarami w wibracje wynikająca z osza-
cowania liczby osób zatrudnionych w warunkach ekspozycji
na drgania o wartościach mniejszych od 0,5 NDN.

∆L – poprawka wynikająca z braku danych z określonej
liczby jednostek inspekcji sanitarnej.

X – nieznana liczba pracowników o nierozpoznanym
zagrożeniu.

Ryc. 2. Porównanie liczebności pracowników narażonych na ponadnorma-
tywne ogólne drgania oraz zatrudnionych w warunkach codziennej ekspo-
zycji nieudokumentowanej pomiarowo.
Fig. 2. Comparison of the numbers of workers exposed to vibration excee-
ding the limit values of whole-body vibration and of those exposed every-
day to vibration non-documented by measurements.

Ryc. 3. Pracownicy eksponowani na ogólne drgania mechaniczne: 1 – ma-
szynista lokomotywy, 2 – kierowca samochodu ciężarowego, 3 – kierowca
autobusu, 4 – kierowca ciągnika, 5 – operator wózka widłowego, 6 – ope-
rator ładowarki, 7 – operator koparki, 8 – kierowca spycharki, 9 – opera-
tor ciężkiego sprzętu, 10 – operator maszyn drogowych.
Fig. 3. Workers exposed to whole-body vibration: 1 – railway engine ope-
rator, 2 – truck driver, 3 – bus driver, 4 – tractor driver, 5 – operator of
fork-lift truck, 6 – loader operator, 7 – excavator operator, 8 – bulldozer
operator, 9 – operator of heavy equipment, 10 – operator of road-making
plants.
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Biorąc pod uwagę, że około 20% jednostek inspekcji sa-
nitarnej nie dostarczyło danych o liczbie pracowników eks-
ponowanych na wibracje, w niniejszej pracy poprawkę ∆L
wyznaczono z następującego wzoru:

∆L = 0,2 (N + ∆N + S + ∆S1 - ∆S2) [3]

Zatem ze wzoru [2] wyznaczono następująca liczbę pra-
cowników narażonych na ogólne drgania mechaniczne:

L = (13 187 + 2 749 + 23 759 + 7 841 – 8 553
+ 7 796 + X) osób = (46 779 + X) osób

[4]

Przy najbardziej optymistycznym założeniu można
przyjąć, że nierozpoznana liczba pracowników narażonych na
ogólne drgania mechaniczne kształtuje się w granicach kilku
tysięcy osób. Zatem łączna liczba pracowników pracujących
w warunkach dużego ryzyka zawodowego wyznaczona w ni-
niejszej pracy może dochodzić do około 50 tys. osób.

Z danych opracowanych w 2000 r. przez Ministerstwo
Pracy i Polityki społecznej wynika, że w 1999 r. łącznie na
wibracje miejscowe i ogólne narażonych było łącznie 23,8 ty-
sięcy osób, co stanowiło 3,6% osób narażonych na szkodli-
wości zawodowe. Odpowiednie dane opracowane w 2001 r.,
odnoszące się do 2000 r. kształtowały się następująco: 20,1
tys. narażonych na wibracje miejscowe i ogólne stanowiło
3,4% pracowników narażonych na szkodliwości zawodowe
(8,9). Biorąc więc pod uwagę narażenie tylko na wibracje
ogólne, niedoszacowanie liczebności pracowników pra-
cujących w szkodliwych warunkach pracy przez oficjalne in-
stytucje państwowe byłoby co najmniej trzykrotne. Obserwo-
wany brak korelacji między liczbą osób narażonych na wib-
racje a liczbą rejestrowanych chorób zawodowych w świetle
przedstawionych wyników niniejszej pracy nie powinien
więc budzić zdziwienia (15).

Kobiety narażone na wibracje ogólne w Polsce
Ekspozycja pracownika na ogólne drgania mechaniczne
w ciągu dnia pracy nie jest równoważna z narażeniem
mogącym wywołać ujemne skutki w stanie zdrowia.
Świadczą o tym dane uzyskane z jednostek inspekcji sanitar-
nej, w których drgania wytwarzane przez stacjonarne
urządzenia, przenoszone na podłogi, fundamenty lub podes-
ty w zasadzie nie stanowiły zagrożenia dla stanu zdrowia
pracowników eksponowanych na takie wibracje. Jedynie
w przypadku kobiet, dla których w Polsce ustalono 3-krotnie
niższe wartości NDN w porównaniu do wartości NDN dla
mężczyzn, niektóre stanowiska stacjonarne mogły być
źródłem ponadnormatywnych wibracji (16).

Codziennie eksponowanych na wibracje ogólne było 1326
kobiet, w tym na drgania o około i ponadnormatywnych war-
tościach narażonych było 145 osób. Analizując liczbę osób
nienarażonych na wibracje i narażonych na wibracje oraz
liczbę osób eksponowanych na nieudokumentowane pomia-
rowo wibracje można przyjąć, że łączna liczba narażonych
kobiet na wibracje ogólne nie przekraczała 200 osób.

WNIOSKI

Przeprowadzona analiza obejmująca dane ze wszystkich wo-
jewództw, upoważniła do wysunięcia następujących
wniosków, dotyczących wielkości populacji zawodowo na-
rażonej na drgania mechaniczne w Polsce.

1. Większość pracowników zatrudnionych w warunkach
ekspozycji na ogólne drgania mechaniczne nie posiadała u-
dokumentowanej pomiarowo oceny higienicznej stanowisk
pracy. Przeciętnie 2/3 pracowników eksponowanych na wib-
racje ogólne nie miało udokumentowanej oceny warunków
narażenia w środowisku pracy.

2. Pracownicy narażeni na ponadnormatywne wibracje
stanowili około 27% spośród wszystkich osób eksponowa-
nych na wibracje, których poziomy zostały pomiarowo oce-
nione na stanowiskach pracy.

3. Najczęstszymi źródłami ogólnych drgań mechanicz-
nych były pojazdy i ruchome maszyny robocze. Kierowcy i o-
peratorzy tych urządzeń stanowili 80% narażonych
mężczyzn na ponadnormatywne wibracje ogólne.

4. Kobiety stanowiły 1% pracowników spośród osób na-
rażonych na wibracje przekraczające najwyższe dopuszczal-
ne wartości ogólnych drgań mechanicznych.

5. Na podstawie przeprowadzonej analizy liczebności
pracowników zatrudnionych w różnych warunkach ekspozy-
cji na ogólne drgania mechaniczne oszacowano, że łącznie
pracowników narażonych na ponadnormatywne wibracje
ogólne jest około 50 tys.

6. Ujawniono trzykrotne niedoszacowanie liczby pracow-
ników zatrudnionych w warunkach dużego ryzyka zawodo-
wego w porównaniu do statystyk urzędowych.
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