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Charakterystyka kompleksowej 
metody oceny zagro¿eñ 

-
wadzonej przy analizie ryzyka zawodowego. Wskazano zalety tej metody w procesie eliminacji lub 

A comprehensive method of assessing risk in the thermal environment
This article discusses the principles of assessing exposure to risk related to the cold and hot environment. It 
presents a method of assessing risk at the stage of identifying hazards during risk analysis, and lists the advan-
tages of this method in the process of eliminating or reducing risk associated with hot and cold environments.
Keywords: thermal environment, exposure assessment, cold, hot
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o przez sezonowe zmiany pogody, na które 

mo¿na siê przygotowaæ np. przez zastosowanie 
odpowiedniej odzie¿y.

termicznego na otwartej przestrzeni w Polsce 

oC. Obec-

dodatkowo pog³êbia ten problem, i wtedy, na nie-
których stanowiskach pracy w pomieszczeniach, 
w wyniku przebiegu procesów przemys³owych, 

(elektrociep³ownie, piekarnie).
Pomieszczenia pracy biurowej i mieszkania 

temperatura powietrza zawiera siê w zakresie 
+20 do +25 oC. W pomieszczeniach pracy bez 

mo¿e jednak przekroczyæ 30 oC i stanowi wtedy 

-

-
oC, 

-

budynków zale¿nie od pory roku (rolnictwo, 

-

np. przy przeciwstawnych warunkach pracy 
w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni 
(piekarnie, rampy transportowe). Taka sytuacja 

Wstêp

-
-

ska termicznego jest bardzo szeroki – od jedynie 
subiektywnego dyskomfortu lub niewielkiego 
niezadowolenia, a¿ do skrajnych przypadków, 

na organizm cz³owieka zale¿y z jednej strony 

-
-

mo¿e byæ wykonywana na otwartej przestrzeni. 
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Efektywna prewencja wystêpowania za-

lub zmniejszenia ekspozycji na ekstremalne 

oddzia³ywanie.

Ocena zagro¿eñ wystêpuj¹cych 

-

wykonania pomiarów, interpretacji warunków 

do oceny zagro¿enia zdrowia osób ekspono-

zakresie. Do realizacji tych pomiarów wymagany 
-

no przy ich przeprowadzaniu, jak i interpretacji 
otrzymanych wyników.

przeprowadzania wstêpnej analizy by³y proste, 
szybkie do wykonania i praktyczne. Dziêki temu 
mo¿liwe jest zaanga¿owanie pracowników 
na stanowiskach pracy do oceny warunków, 
w jakich jest ona wykonywana. Wówczas po-

do kontrolowania.
Je¿eli samodzielna ocena oddzia³ywania 

jest niejednoznaczna lub zbyt skomplikowana, 
wówczas nale¿y skorzystaæ z pomocy ekspertów, 
aby dobraæ odpowiednie i dok³adniejsze metody 
oceny stresu cieplnego.

-
padków mo¿liwe jest zastosowanie prostych 

przez pracodawców i samych pracowników, 
aby poznaæ przyczyny problemów i poprawiæ 
warunki pracy.

Kszta³towanie nara¿enia termicznego  
na stanowiskach pracy

1 dochodzi wówczas, gdy na-
stêpuje nadmierne nagromadzenie ciep³a, które 
nie mo¿e byæ usuniête z organizmu. Z kolei stres 
1

cieplnego, które skutkuje uruchomieniem mechani-

b) ograniczenie skutków niekorzystnego dzia³ania wysokiej 
temperatury

zimna2 jest wynikiem nadmiernej, niezrównowa-

Zarówno przegrzanie, jak i wych³odzenie 

-

odzie¿y (poniewa¿ nie zawsze jest ona dopaso-

w organizmie równowa¿y³a tê, która jest odpro-
wadzana do otoczenia).

Wp³yw na kszta³towanie nara¿enia na szko-

na organizm osoby eksponowanej.
W stosunku do wielu czynników zagro¿enia 

opracowano normy europejskie (ha³as, stres 

w „Bezpieczeñstwie Pracy”, opisywane by³y 

-
-

opracowywana jest kompleksowa metoda oceny 

-

sposoby postêpowania, zarówno przy analizie 

-

Ogólne zasady stosowania kompleksowej metody 
oceny zagro¿eñ

-

-

Jest oparta na zbieraniu danych na podstawie 
szczegó³owych list kontrolnych, analizie sytuacji 
na stanowiskach pracy oraz proponowaniu 

termicznego.

przygotowywanej metody oceny – jest prewencja 
oraz eliminacja lub przynajmniej zmniejszenie 
ich poziomu.

2 Stres zimna to sytuacja, której skutkiem jest skurcz naczyñ 

przep³ywu krwi i przewodnictwa cieplnego tkanek po-
wierzchniowych oraz zwiêkszenie wytwarzania ciep³a

Metoda ta dotyczy oceny dyskomfortu 

Jest oparta na trójstopniowej strategii, która 
mo¿e byæ wdra¿ana sukcesywnie, w celu uzyska-

kontroli warunków pracy i prewencji zagro¿eñ 

Poza tym, opisywana metoda, je¿eli jest u¿y-
wana w sposób systematyczny, pozwala na we-

-

zagro¿eñ.

W wielu przedsiêbiorstwach spotyka siê 

szczegó³owej analizy przypadku, w prezentowa-

zaistnia³ych problemów na podstawie prostego 
i przystêpnego pierwszego etapu strategii oceny 

-
padkach, niezbêdny bêdzie bardziej szczegó³owy 

z u¿yciem prostych pomiarów. W jeszcze innych, 
szczególnych sytuacjach mo¿e byæ konieczna 
ekspertyza, oparta na bardziej zaawansowanych, 
wyrafinowanych technikach oceny (trzeci etap), 
który nie jest tu szczegó³owo omawiany.

Wspomniana strategia polega na stopniowym 
-

dowisku termicznym przez zastosowanie trzech 
etapów ich rozpoznawania.

Pierwszy etap strategii oceny zagro¿eñ – 
obserwacja – jest przeprowadzany przez osoby 

-
-

tego etapu jest scharakteryzowanie sytuacji 

podczas specyficznego, wybranego okresu.
Drugi etap – analiza – jest przeprowadza-

ny przez te same osoby, które dokonywa³y 
obserwacji, ale przy wspó³pracy specjalistów 

pracy w szczególnych przypadkach (lato, noc 
i inne), zidentyfikowanych podczas pierwszego 

-
wanych prostych pomiarów.

Trzeci etap – ekspertyza – jest przepro-
wadzany równie¿ przez te same osoby, które 
prowadzi³y pierwszy etap oceny, tym razem przy 
wspó³pracy z wykwalifikowanymi ekspertami. 

-
stycznych metod pomiaru.
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Tabela 1. Uproszczona lista kontrolna do szybkiej oceny czynników ryzyka cieplnego i ich 

acuteness in the cold environment (Holmer 2009)
-

ska zimnego:
Jak odczuwasz ryzyko niekorzystnego wp³ywu 
wymienionych ni¿ej czynników?

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

Temperatura powietrza
Ruch powietrza
Kontakt z zimnymi powierzchniami
Woda, p³yny, wilgoæ
Odzie¿ ciep³ochronna

Ochrony stóp
Ochrona g³owy
Wspó³dzia³anie sprzêtu ochronnego
Inne czynniki (jakie?)

PN-EN ISO 15265:2005)

-3 -2 -1 0 1 2 3
Temperatura powietrza

Promieniowanie cieplne

Odzie¿

Etap 1 
 
Identyfikacja zagrożeń: 
- obserwacja 
- odpowiedzi pracowników 
 
Brygadzista, kierownik itp. 
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Etap 2 
 
Określenie wpływu 
środowiska termicznego: 
- pomiary 
- analizy 
 
Służby BHP itp. 

Wymaga 
dalszej 
analizy 

Etap 3 
 
Pomiary specjalistyczne: 
- pomiary 
- przypadki złożone 
 
Eksperci 

Wymaga 
dalszej 
analizy 

poszczególnych etapów opisywanej strategii.
W prezentowanej metodzie oceny zagro¿eñ 

-
-

wiêc ³atwo jest z nich korzystaæ. Do dyspozycji 

kontrolne do wstêpnej lub dok³adniejszej oceny 
-

lizowanym stanowisku pracy. List kontrolnych 
nale¿y u¿yæ przed i po interwencji na stanowisku 
pracy, na którym zidentyfikowano nieprawid³o-

listy kontrolnej przedstawiono w tabeli 1.
Skala ocen zastosowana w przedstawionej 

prewencyjne, przy czym im wiêksze odstêpstwa 
od bezpiecznego zakresu, tym wiêksza jest ko-

-
minacji zaobserwowanego problemu.

-
kolwiek z wymienionych w tabeli 1. czynników 
oceniono jako „1”, wówczas nale¿y zidentyfi-
kowaæ przyczynê tej sytuacji i opisaæ szczegó³y 

Nale¿y te¿ dok³adnie przeanalizowaæ stanowisko 

listami kontrolnymi.

-

wówczas nale¿y szukaæ sposobów poprawienia 

zapobiegawczych, np. zmianê odzie¿y ochronnej.
Wa¿ne jest, aby na ka¿dym etapie oceny do-

kumentowaæ zebrane wyniki i na ich podstawie 

-
micznego. Nale¿y ustaliæ, czy trzeba skorzystaæ 

Przyk³ad takiego zestawienia przedstawiono 
-

oznacza to, ¿e sytuacja nie jest idealna i nale¿y 
zidentyfikowaæ przyczyny i szczegó³y problemu 

Drugi etap oceny polega na wykonaniu do-
datkowych pomiarów w celu dok³adniejszego 

nale¿y zbadaæ, to:
•

wzrost lub spadek poza zakres uznany za pra-
wid³owy

• -

zewnêtrznym
•

•

• -

•
jest odzie¿ specjalna.

lepszego rozpoznania warunków, mo¿na zasto-
-

(PN-EN 27243:2005).

i zaprosiæ do wspó³pracy ekspertów zewnêtrz-

-

konieczne jest zastosowanie specjalistycznych 

• -
wiska termicznego – Analityczne wyznaczanie 
i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem 

-
nego (oryg.)

• -
dowiska termicznego – Metody oceny reakcji 

• -
wiska termicznego – Wyznaczanie i interpretacja 

-

wp³ywu wych³odzenia miejscowego.
• -

dowiska termicznego – Metody oceny reakcji 

Powierzchnie zimne (oryg.)
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rozpoznania warunków mo¿na dokonaæ si³ami w³asnymi zak³adu pracy, 

w kszta³towanie warunków pracy. Analiza warunków na stanowisku pracy 

u³atwi procedury oceny zagro¿eñ i porównanie sytuacji po ewentualnych 
-

Podsumowanie
Przedstawiona w artykule kompleksowa metoda oceny zagro¿eñ w wa-

lub zmniejszenie nara¿enia pracowników na dyskomfort cieplny, wówczas, 
ju¿ z udzia³em ekspertów zewnêtrznych powinno siê przeprowadziæ bardziej 

na stanowisku pracy, co nie jest omówione w tym artykule.
-

sku termicznym zostanie poddana weryfikacji na wybranych stanowiskach 

Zak³adu Ergonomii CIOP-PIB.

jej koñcowa wersja wraz z narzêdziami do jej stosowania (listy kontrolne, 
opis sposobu postêpowania).

Metoda, o której jest mowa w artykule scala kilka norm w celu stworzenia 
-

cego) w jednej metodzie oceny. Jest to korzystne, gdy¿ na stanowiskach 

-

we wstêpie trójstopniowa metoda oceny jest stosowana w innych krajach 

przedstawiono zasady zastosowania takiej metody do szerokiego zakresu 
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