Dz.U.05.157.1318

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 5 sierpnia 2005 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania
mechaniczne
(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

Na podstawie art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac, podczas wykonywania
których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, stosowanych środków lub procesów pracy, mogą wystąpić
szkodliwe czynniki fizyczne w środowisku pracy w postaci hałasu lub drgań mechanicznych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) drgania mechaniczne - drgania lub wstrząsy przekazywane do organizmu człowieka przez części ciała
mające bezpośredni kontakt z drgającym obiektem; jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy
występują w postaci drgań miejscowych albo drgań ogólnych;
2) drgania miejscowe - drgania mechaniczne działające na organizm człowieka i przenoszone bezpośrednio
przez kończyny górne;
3) drgania ogólne - drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, przekazywane do
organizmu jako całości przez stopy lub części tułowia, w szczególności miednicę lub plecy;
4) grupy szczególnego ryzyka - pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa pracy podlegają
szczególnej ochronie zdrowia, w szczególności kobiety w ciąży oraz młodociani;
5) hałas - każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać
ryzyko wypadku przy pracy;
6) narażenie indywidualne - rzeczywisty poziom narażenia pracownika na hałas lub drgania mechaniczne, po
uwzględnieniu tłumienia uzyskanego w wyniku stosowania środków ochrony indywidualnej;
7) środki pracy - maszyny, instalacje, narzędzia, przyrządy i inne urządzenia techniczne służące do
wykonywania pracy, które mogą być źródłem hałasu lub drgań mechanicznych;
8) wartości NDN - dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne,
określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy, a dla kobiet w ciąży oraz młodocianych odpowiednio w przepisach w
sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac;
9) wartości progów działania - wartości wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne w
środowisku pracy (bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony indywidualnej), określone w
załączniku do rozporządzenia.
§ 3. 1. Pracodawca dokonuje pomiarów wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne oraz
porównuje wyniki tych pomiarów z wartościami NDN i wartościami progów działania.
2. Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania pomiarów, o których mowa w ust. 1, sposób rejestrowania i
przechowywania wyników oraz ich udostępniania pracownikom określają przepisy w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
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3. W przypadku przekroczenia wartości progów działania pracodawca planuje i podejmuje działania zmniejszające
ryzyko zawodowe.
§ 4. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na hałas lub drgania
mechaniczne, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) poziomu i rodzaju narażenia, włącznie z narażeniem na hałas impulsowy lub drgania mechaniczne
przerywane i powtarzające się wstrząsy;
2) czasu trwania narażenia, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych, oraz obowiązujących u
pracodawcy systemów i rozkładów czasu pracy;
3) wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych;
4) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym należących do grup szczególnego ryzyka;
5) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i
drganiami mechanicznymi;
6) informacji dotyczących poziomu emisji hałasu lub drgań mechanicznych, dostarczanych przez producenta
środków pracy;
7) istnienia alternatywnych środków pracy, zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu lub drgań
mechanicznych;
8) informacji uzyskanych w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników;
9) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem
i sygnałami bezpieczeństwa lub innymi dźwiękami, które pracownik powinien obserwować w celu
ograniczenia ryzyka wypadku przy pracy;
10) skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z interakcji pomiędzy hałasem i
substancjami chemicznymi o działaniu szkodliwym na narząd słuchu (substancjami ototoksycznymi), jeżeli
umożliwia to stan wiedzy technicznej i medycznej;
11) dostępności środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi o odpowiedniej
charakterystyce tłumienia;
12) pośrednich skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, wynikających z oddziaływań drgań
mechanicznych na środki pracy lub miejsce pracy, takich jak zakłócenia stabilności konstrukcji lub złączy,
utrudnione operowanie elementami sterowniczymi, nieprawidłowości w odczytach wskazań aparatury
kontrolno-pomiarowej;
13) wpływu niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na działanie drgań
mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych.
2. Ocena ryzyka zawodowego, o której mowa w ust. 1, powinna być udokumentowana w sposób przyjęty u
danego pracodawcy oraz dokonywana każdorazowo, gdy nastąpiły zmiany warunków wykonywania pracy lub jeśli
konieczność weryfikacji wykażą wyniki profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
§ 5. 1. Pracodawca eliminuje u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub drgania
mechaniczne albo ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz
postęp naukowo-techniczny.
2. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 4, po osiągnięciu lub przekroczeniu w środowisku
pracy przez wielkości charakteryzujące:
1) hałas - wartości NDN,
2) drgania mechaniczne - wartości progów działania
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pracodawca sporządza i wprowadza w życie program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do
ograniczenia narażenia na hałas lub drgania mechaniczne oraz dostosowuje te działania do potrzeb pracowników
należących do grup szczególnego ryzyka.
3. Program, o którym mowa w ust. 2, powinien uwzględniać w szczególności działania polegające na:
1) unikaniu procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas lub drgania mechaniczne i
zastępowaniu ich innymi, stwarzającymi mniejsze narażenia;
2) dobieraniu środków pracy przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, właściwie zaprojektowanych
pod względem ergonomicznym, o możliwie najniższym poziomie emisji hałasu lub drgań mechanicznych;
3) ograniczaniu narażenia na hałas lub drgania mechaniczne środkami technicznymi:
a. w przypadku hałasu przez stosowanie obudów dźwiękoizolacyjnych, kabin dźwiękoszczelnych,
tłumików, ekranów, materiałów dźwiękochłonnych oraz układów izolujących i tłumiących dźwięki
materiałowe,
b. w przypadku drgań mechanicznych przez stosowanie materiałów, elementów i układów izolujących i
tłumiących drgania, w tym amortyzowanych siedzisk, uchwytów i rękawic antywibracyjnych;
4) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolację od źródeł
hałasu lub drgań mechanicznych oraz ograniczający jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł na
pracownika;
5) konserwowaniu środków pracy, obiektów budowlanych, urządzeń i układów izolujących i tłumiących hałas
lub drgania mechaniczne oraz innych środków ochrony zbiorowej;
6) informowaniu i szkoleniu pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługiwania się środkami
pracy;
7) ograniczaniu czasu i poziomu narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas lub drgania mechaniczne
przez właściwą organizację pracy, w szczególności stosowanie skróconego czasu lub przerw w pracy i
rotacji na stanowiskach pracy.
§ 6. 1. W przypadku gdy uniknięcie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas
nie jest możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca:
1) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku
pracy przekraczają wartości progów działania;
2) udostępnia środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich stosowania, jeżeli
wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN.
2. Środki ochrony indywidualnej słuchu są dobierane w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia słuchu lub
zmniejszający je do najniższego możliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do prac:
1) przy których właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej słuchu przez cały czas mogłoby
spowodować większe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika niż rezygnacja z ich
stosowania, wykonywanych w szczególności przez:
a. osoby prowadzące akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub
środowiska, usunięcia awarii albo przeciwdziałania klęsce żywiołowej,
b. kierujących pojazdami samochodowymi, ciągnikami rolniczymi lub maszynami samobieżnymi po
drogach publicznych lub drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie zakładu pracy;
2) wykonywanych przez artystów - wykonawców widowisk muzycznych i rozrywkowych.
§ 7. 1. Pracodawca oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w
środowisku pracy przekraczają wartości NDN, oraz wydziela strefy z takimi miejscami i ogranicza do nich dostęp, jeżeli
jest to technicznie wykonalne i ryzyko wynikające z narażenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie.
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2. W pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hałasu nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń administracyjno-biurowych.
§ 8. W przypadku gdy wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne przekraczają wartości progów działania
oraz występuje konieczność ochrony przed zimnem i wilgocią, pracodawca zapewnienia pracownikom narażonym na
działanie drgań ogólnych odzież ochronną, a pracownikom narażonym na działanie drgań miejscowych - rękawice
ochronne.
§ 9. 1. Narażenie indywidualne pracownika na hałas lub drgania mechaniczne nie może przekroczyć wartości
NDN.
2. W przypadku stwierdzenia narażenia indywidualnego na hałas lub drgania mechaniczne przekraczającego
wartości NDN, pracodawca:
1) podejmuje niezwłoczne działania w celu ograniczenia narażenia indywidualnego poniżej wartości NDN;
2) ustala przyczyny wystąpienia nadmiernego narażenia indywidualnego;
3) dobiera środki ochronne oraz podejmuje działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć ponownego
wystąpienia narażenia indywidualnego przekraczającego wartości NDN.
§ 10. Pracodawca zapewnia pracownikom narażonym na działanie hałasu lub drgań mechanicznych informacje i
szkolenie w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w § 4, w szczególności
dotyczące:
1) poziomu ryzyka zawodowego, rodzaju stwarzanych zagrożeń oraz ich potencjalnych skutków;
2) środków niezbędnych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego oraz okoliczności, w jakich
takie środki należy stosować;
3) wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych;
4) wyników badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, oceny ich natężeń i rodzaju oddziaływań na
organizm oraz ewentualnego wpływu na zdrowie;
5) przyczyn powstawania chorób powodowanych oddziaływaniem hałasu lub drgań mechanicznych na
organizm, ich objawów i sposobów wykrywania oraz możliwych środków profilaktyki medycznej;
6) profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym badań lekarskich pracowników;
7) bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, ograniczających do minimum narażenie na hałas lub drgania
mechaniczne;
8) prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
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ZAŁĄCZNIK
WARTOŚCI PROGÓW DZIAŁANIA DLA WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH HAŁAS I DRGANIA
MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY
1. W przypadku hałasu:
1) dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub
poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy - wartość progu działania wynosi 80 dB,
2) dla szczytowego poziomu dźwięku C - jako wartość progu działania przyjmuje się wartość NDN wynoszącą
135 dB.
3) 2. W przypadku drgań mechanicznych:
4) jeżeli występują w postaci drgań miejscowych: dla ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnej
energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo
przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) - wartość progu
działania wynosi 2,5 m/s2;
5) jeżeli występują w postaci drgań ogólnych: dla ekspozycji dziennej wyrażonej w postaci równoważnego
energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań,
dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z
uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz) - wartość progu działania wynosi 0,5
m/s2.
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