STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE ZAGROŻENIA HAŁASEM W ŚRODOWISKU PRACY I ŻYCIA
Rada Ochrony Pracy zapoznała się z problematyką dotyczącą zagrożenia hałasem w środowisku pracy i życia w
Polsce.
Zagrożenie hałasem staje się coraz poważniejszym problemem zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. W
powszechnym odczuciu hałas jest podstawowym czynnikiem obniżającym jakość życia. Przyjmuje się, że
problemy związane z hałasem jako czynnikiem zanieczyszczającym środowisko pracy i życia dotyczą w Europie
ponad 100 milionów osób, co oznacza, że na jego oddziaływanie jest narażony co siódmy mieszkaniec
kontynentu. W Polsce wskaźnik narażenia na hałas jest wyższy. Szacuje się, że na szkodliwe bądź uciążliwe
oddziaływanie hałasu jest narażonych około 13 milionów osób, czyli około jedna trzecia całej populacji.
O tym, że w Europie dostrzega się problem hałasu, świadczą zapisy w dyrektywie 2003/10/WE Parlamentu
Europejskiego oraz Rady z 6 lutego 2003 r. Podstawowym celem tej dyrektywy jest określenie wspólnego
podejścia do kwestii zmniejszenia szkodliwych skutków ekspozycji na hałas.
Najpowszechniejszym źródłem hałasu w środowisku życia stał się hałas komunikacyjny, na który jest narażona
większość mieszkańców dużych aglomeracji. Ważnym elementem działań zmierzających do ograniczenia hałasu
środowiskowego jest tworzenie map hałasu. Dzięki nim w najbliższych latach będzie można określić skalę
zagrożenia tym czynnikiem i opracować odpowiednią strategię przeciwdziałania w obszarach, w których
narażenie - w aspekcie gęstości zaludnienia - jest największe.
O ile w odniesieniu do środowiska życia można mówić przede wszystkim o uciążliwym oddziaływaniu hałasu, o
tyle w środowisku pracy hałas stanowi jeden z głównych czynników szkodliwych będących przyczyną chorób
zawodowych. Szacuje się, że w 2003 r. na 1000 osób zatrudnionych aż 45,2 było zatrudnionych w warunkach
zagrożenia hałasem. W tymże roku stwierdzono 738 przypadków trwałego ubytku słuchu, co stanowi prawie 17%
ogólnej liczby przypadków chorób zawodowych.
Rada Ochrony Pracy, dostrzegając wagę problemu, jakim jest hałas w środowisku życia i pracy, z zadowoleniem
przyjmuje informację o podjęciu różnorodnych działań, w tym prac badawczo-wdrożeniowych, związanych ze
zwalczaniem hałasu. Dzięki tym działaniom zanieczyszczenie środowiska hałasem rośnie wolniej, niż by to
wynikało ze wzrastającej gwałtownie liczby jego źródeł.
Rada uznaje, że działania związane z ochroną przed hałasem muszą mieć charakter długofalowy i z uwagi na
wymaganą efektywność powinny być ukierunkowane na tworzenie rozwiązań o charakterze systemowym.
Rada dostrzega, jak ważną rolę w zwalczaniu hałasu w środowisku pracy i życia odgrywa poziom świadomości
społecznej. Podkreśla zatem, że niezbędne jest podejmowanie działań zmierzających do szerokiego
propagowania wiedzy o zagrożeniach hałasem i o jego zwalczaniu za pośrednictwem mediów o zasięgu
krajowym.
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