
 
 

Szanowni Państwo, 

w ramach projektu badawczego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu 

Badawczego (CIOP-PIB) oraz europejskiej grupy PEROSH - sieci instytutów zajmujących się 

bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej - prowadzimy badania pod kątem 

oceny narażenia na nanoobiekty i ich aglomeraty i agregaty (NOAA) emitowane w różnych 

procesach technologicznych.  

Celem naszych badań jest zebranie danych do europejskiej bazy NECID; Nano Exposure 

Contextual Information Database https://necid.ifa.dguv.de/. Jesteśmy zainteresowani 

procesami, w których nanomateriały są produkowane, przetwarzane lub 

wykorzystywane, a także procesami mogącymi przypadkowo emitować nanoobiekty. 

Pragniemy przeprowadzić w przedsiębiorstwach badania na stanowiskach, gdzie są stosowane 

lub produkowane nanomateriały.  

Ocena emisji wykonywana jest w trakcie prowadzenia procesu. Nasze badanie rozpoczyna się 

godzinę przed rozpoczęciem procesu i kończy godzinę po jego zakończeniu. Dodatkowy czas 

potrzebny jest na rozstawienie mierników, próbników oraz badanie cząstek tła. Możemy też 

dostosować nasze badania do procesów prowadzonych w sposób ciągły.  

Po analizie danych, na Państwa życzenie, wyniki badań mogą zostać przedstawione w formie 

raportu. Wyniki mogą Państwu posłużyć zarówno do oceny narażenia jak i doboru 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Prowadzenie pomiarów w czasie 

rzeczywistym pozwala także na ocenę bezpieczeństwa poszczególnych czynności a nawet na 

znalezienie ewentualnych rozszczelnień w instalacji.  

  

Dane z badań zostaną wprowadzone do bazy NECID, ale jedynie po wcześniejszej akceptacji 

z Państwa strony. Miejsce badań, nazwy własne produktów oraz wszelkie dane wskazane przez 

Państwo będą objęte tajemnicą i nie zostaną wprowadzane do bazy.  

 

Badania i prowadzone są w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa 

i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badania NOAA na stanowiskach 

pracy prowadzone przez CIOP-PIB są bezpłatne, nie stanowią żadnej formy kontroli ani 

inspekcji, a ich zastosowanie jest czysto naukowe.  

  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: 

dr Przemysław Oberbek 

ober@ciop.pl 

(22) 623-32-67 
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