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1. Wstęp

Czy wiesz, że ha łas po wy żej 80 dB nisz czy Twój słuch? Dźwię ki, któ re nas ota cza -
ją, bar dzo czę sto prze kra cza ją ten po ziom… Osła bio ny słuch mo że stać się przy czy -
ną wy pad ku w pra cy, a ta kże po za nią (np. brak od po wied niej re ak cji na nad je żdża ją cy
po jazd czy nie mo żność usły sze nia sy gna łów ostrze gaw czych). Dla te go eli mi no wa nie
źró deł ha ła su i sto so wa nie od po wied nich środ ków ochro ny słu chu to nie zbęd ne ele -
men ty do za pew nie nia pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy. Nie ste ty, nie
wszy scy pra cow ni cy pa mię ta ją o sto so wa niu środ ków za bez pie cza ją cych słuch
przed ha ła sem. Szcze gól nie ba ga te li zu ją ten pro blem oso by na ra żo ne na ha łas o sto -
sun ko wo ni skim po zio mie (od ok. 85 dB do 90 dB), co w kon se kwen cji pro wa dzi
do zmniej sze nia efek tyw nej ochro ny słu chu. Wa żny jest też do bór od po wied nie go
ochron ni ka słu chu, tak że by od po wia dał kon kret nym wa run kom pa nu ją cym w pra -
cy. Przy kła do wo, je że li w śro do wi sku za gro żo nym ha ła sem ko mu ni ka cja in ter per so -
nal na sta no wi in te gral ną część pra cy, na le ży za sto so wać ochron ni ki słu chu z wyj ściem
sy gna łu elek tro aku stycz ne go, umo żli wia ją cym ko mu ni ka cję na od le głość. Je śli zaś
jest ko niecz ność wzmac nia nia sła bych sy gna łów ze wnętrz nych, na le ży użyć ochron -
ni ków słu chu o re gu lo wa nym tłu mie niu.

Inż. Wojciech Mawij

2. Skuteczność ochrony w warunkach 
rzeczywistych

Z my ślą o ochro nie słu chu stwo rzo no kil ka me tod, ma ją cych na ce lu po pra wę świa -
do mo ści za gro że nia ha ła sem. Do naj bar dziej war to ścio wych, a jed no cze śnie naj prost -
szych tech nik na le ży wy ko na nie te stów au dio me trycz nych. Me to da ta po le ga
na wy ja śnie niu pra cow ni kom uzy ska nych re zul ta tów te stów i po rów na niu bie żą ce go
au dio gra mu z po przed nio uzy ska ny mi au dio gra ma mi, a je że li to mo żli we rów nież z au -
dio gra mem oso by o praw do po dob nie nor mal nym słu chu, tej sa mej płci oraz zbli żo -
nym wie ku (patrz wykres 1 str. 4).

Inną metodą zwiększającą świadomość zagrożenia hałasem jest tzw. metafora
trawy. Poprzez porównanie znajdujących się w uchu wewnętrznym drobnych
włosków (tzw. komórek rzęsatych) do źdźbeł trawy można zobrazować problem utraty
słuchu. Depcząc trawę, źdźbła uginają się, ale początkowo powracają do pierwotnego
kształtu. Przechodząc po nich dzień po dniu, rok po roku, w końcu więdną i usychają,
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pozostawiając po sobie rozdeptaną ziemię. Drobne włoski w uchu wewnętrznym
zachowują się bardzo podobnie, przy czym zniszczone raz, nigdy się nie odradzają,
powodując trwałą utratę słuchu. 

Efek tyw na ochro na słu chu to me to da po le ga ją ca na cią głym sto so wa niu ochron -
ni ków słu chu. Aby ten spo sób był sku tecz ny, wy bra ny ochron nik słu chu po wi nien być
do bra ny, do pa so wa ny oraz no szo ny przez ca ły czas na ra że nia na dzia ła nie czyn ni ka
szko dli we go. Pra cow ni cy często nie zda ją so bie spra wy z kon se kwen cji ścią gnię cia na -
wet na chwi lę ochron ni ków słu chu (np. że by wy słu chać ja kie goś ko mu ni ka tu). Je go
zdję cie w śro do wi sku za gro żo nym ha ła sem pod czas ośmio go dzin nej zmia ny za le d wie
na pół go dzi ny po wo du je zmniej sze nie efek tyw nej ochro ny o po nad po ło wę, a na po -
ło wę zmia ny (na 4 godz.) spa dek do za le d wie 3 pro cent. 

Czas użyt ko wa nia ochron ni ków słu chu bez ja kich kol wiek przerw, pod czas któ -
rych na rząd słu chu, jest na ra żo ny na ha łas o wy so kich po zio mach to pod sta wo wy wa -

Wykres 1. Audiogram przedstawiający narastanie stałego ubytku słuchu.

Rys.1. Efekt częstego chodzenia po trawniku.
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ru nek sku tecz nej ochro ny. Na wet nie wiel kie prze rwy w no sze niu ochron ni ków mo -
gą zniweczyć cały trud właściwego ich doboru. 

Je że li ochron nik słu chu no szo ny jest przez ca ły czas ośmio go dzin nej pra cy, je go
efek tyw ne tłu mie nie wy no si 30 dB. Je śli pra cow nik nie zakłada go przez ok. 1 godz.,
wów czas ochro na je go słu chu jest ta ka, jak by no sił przez 8 godz. ochron nik o efek -
tyw nym tłu mie niu 12 dB. 

Je śli pra cow nik za kła da go je dy nie na 4 godz. (przez po ło wę cza su prze by wa nia
w ha ła sie), efekt ochro ny słu chu jest ta ki, jak by przez 8 go dzin sto so wał ochron nik
słu chu o efek tyw nym tłu mie niu 3 dB. Za tem cią głe uży wa nie ochron ni ków w trak cie
prze by wa nia w ha ła sie da je 100 pro cent ochro ny. Na wet krót kie prze rwy w sto so wa -
niu środ ków za bez pie cza ją cych słuch zmniej sza ją ich sku tecz ność. Za kła da nie ochron -
ni ków na chwi lę ozna cza prak tycz nie brak ochro ny.

Wykres 2. Wpływ przerw 
w stosowaniu ochronników
słuchu na efektywne ich
działanie.

Rys. 2. Maksymalna
ochrona.

Rys. 3. Zdecydowanie
zmniejszona ochrona. 

Rys. 4. Praktycznie brak
ochrony.



3. Ro dza je ochron ni ków słu chu

Ochron ni ki słu chu są naj ła twiej szy mi do za sto so wa nia tech nicz ny mi środ -
ka mi ochro ny pra cow ni ków przed ha ła sem. Na le ży jed nak pa mię tać, że środ ki
ochro ny in dy wi du al nej po win ny być sto so wa ne do pie ro po wy czer pa niu in nych mo -
żli wo ści ogra ni cza ją cych za gro że nie na sta no wi sku pra cy.

Ochronniki słuchu dzielą się na:
● nauszniki przeciwhałasowe, 
● wkładki przeciwhałasowe. 

Nauszniki przeciwhałasowe mogą być niezależne lub mocowane do hełmów
ochronnych. W przypadku nauszników niezależnych czasze tłumiące są połączone
sprężyną dociskową, wykonaną zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego,
przeznaczoną do noszenia na szczycie głowy, z tyłu głowy lub pod brodą. Nauszniki
uniwersalne mają sprężynę dociskową przystosowaną do noszenia we wszystkich
trzech wymienionych pozycjach. W przypadku nauszników przeciwhałasowych
mocowanych do hełmów ochronnych, sprężyna dociskowa zastąpiona jest
półsprężynami łączącymi czasze tłumiące z hełmem. Czasze tłumiące przylegają do
głowy poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zwykle pianką ze sztucznego
tworzywa lub rzadziej cieczą. 
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Fot.1. Niezależne nauszniki
przeciwhałasowe.



Nauszniki przeciwhałasowe są dostępne w trzech rozmiarach: małym, dużym,
normalnym. Naj po pu lar niej sze w uży ciu są na usz ni ki prze ciw ha ła so we nor mal ne go
roz mia ru. Rza dziej sto su je się na usz ni ki prze ciw ha ła so we du że go lub ma łe go roz mia -
ru, po nie waż prze zna czo ne są dla osób ma ją cych nie ty po wy ob wód gło wy.

Wkład ki prze ciw ha ła so we są to ochron ni ki słu chu słu żą ce do szczel ne go za -
mknię cia ze wnętrz ne go prze wo du słu cho we go. Wkład ki prze ciw ha ła so we mo gą być:

● kształ to wa ne przez użyt kow ni ka (pian ko we), 
● kształ to wa ne przez pro du cen ta (skrzy deł ko we, na sprę ży nie do ci sko wej,

grzyb ki),
● for mo wa ne in dy wi du al nie dla użyt kow ni ka, z uwzględ nie niem spe cy fi ki bu -

do wy je go prze wo du słu cho we go. 

Wkład ki kształ to wa ne przez użyt kow ni ka wy ko na ne są z ma te ria łów ści śli -
wych. Przed umiesz cze niem ich w prze wo dach słu cho wych na le ży wkład ki ści snąć.
Prze krój wów czas się zmniej szy i dzię ki te mu mo żna bę dzie ła two je wsu nąć.
Po umiesz cze niu wkła dek w prze wo dach słu cho wych ule gną roz sze rze niu, wy peł nia -
jąc szczel nie prze wód. 
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Fot. 2. Nauszniki przeciwhałasowe
mocowane do hełmu ochronnego.

Fot. 3. Wkład ki kształ to wa ne przez użyt kow ni ka.
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Wkład ki prze ciw ha ła so we kształ to wa ne przez pro du cen ta są za zwy czaj wy -
ko na ne z ma te ria łów mięk kich: np. si li ko nu, gu my, two rzyw sztucz nych. Wkład ki ta -
kie umiesz cza się bez po śred nio w prze wo dzie słu cho wym bez ko niecz no ści wy-
ko ny wa nia żad nych czyn no ści. 

Wkład ki prze ciw ha ła so we for mo wa ne in dy wi du al nie dla użyt kow ni ka są
wy ko na ne z twar dych two rzyw sztucz nych lub sy li ko nu, a ich kształ ty od po wia da ją
kształ tom ze wnętrz nych prze wo dów słu cho wych użyt kow ni ka.

Fot. 4. Wkład ki kształ to wa ne
przez pro du cen ta 
(skrzy deł ko we).

Fot. 5. Wkład ki kształ to wa ne przez 
pro du cen ta (na sprę ży nie do ci sko wej).

Fot. 6. Wkład ki for mo wa ne in dy wi du al nie  przez użyt kow ni ka.



4. Ochron ni ki słu chu z ukła da mi 
elek tro nicz ny mi

Pa syw ne ochron ni ki słu chu w do sta tecz nym
stop niu ogra ni cza ją ha łas na sta no wi sku. No sze -
nie ich nie jest jed nak w peł ni bez piecz ne, po-
nie waż pra cow ni ka na ra ża się na od izo lo wa nie
aku stycz ne od świa ta ze wnętrz ne go. Pra cow nik
nie sły szy np. sy gna łów ostrze gaw czych, od gło -
su zbli ża ją cych się po jaz dów czy gło su oso by
prze strze ga ją cej przed nie bez pie czeń stwem. Aby
te mu za ra dzić, sto su je się ochron ni ki słu chu wy -
po sa żo ne w ukła dy elek tro nicz ne.

Przy kła dem ta kich ochron ni ków są ochron -
ni ki słu chu o re gu lo wa nym tłu mie niu. Za pew -
nia ją one ochro nę przed ne ga tyw nym wpły wem
ha ła su, a dzię ki ukła do wi elek tro nicz ne mu po -
pra wia ją per cep cję sły sze nia użyt kow ni ka. Sy -
gna ły ostrze gaw cze, zbli ża ją ce się po jaz dy i in ne nie bez pie czeń stwa są sły szal ne.
Ka żda z czasz wy po sa żo na jest w mi kro fon wy ła pu ją cy dźwię ki, a elek tro ni ka we -
wnątrz czasz ana li zu je i prze twa rza po ziom dźwię ku tak, aby dźwięk uży tecz ny był
sły szal ny, a ha łas tłu mio ny.
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Fot. 7. Na usz ni ki z re gu lowanym
tłu mie niem.

Fot. 9. Na usz ni ki z łącz no ścią bez prze wo do wą.Fot. 8. Na usz ni ki z ra diem FM.



In nym ro dza jem ochron ni ków wy po sa żo nych w ukła dy elek tro nicz ne są ochron -
ni ki z łącz no ścią. Te go ro dza ju ochron ni ki sto so wa ne są, gdy wy ma ga na jest ko mu ni -
ka cja słow na. Pra cow ni cy uży wa ją cy na usz ni ków prze ciw ha ła so wych, mo gą się ze
so bą ko mu ni ko wać na od le głość, ca ły czas chro niąc słuch przed ha ła sem. Łą czą się
za po mo cą urzą dzeń ta kich np. jak: ra dio te le fon (prze wo do wo) lub blu eto oth z te le -
fo nem ko mór ko wym (bez prze wo do wo). 

By wa ją ta kże ochron ni ki słu chu z mo du łem roz ryw ko wym (np. do na usz ni ków
do da ne jest ra dio FM lub mo żna się łą czyć bez prze wo do wo w ce lu słu cha nia mu zy -
ki). Należy pamiętać, że stosowanie tego typu ochronnika słuchu może obniżyć
percepcję słyszenia sygnałów ostrzegawczych.

5. Do bór ochron ni ków słu chu ze wzglę du
na tłu mie nie dźwię ku

Pod sta wo wym za ło że niem wła ści we go do bo ru ochron ni ków słu chu jest za gwa ran -
to wa nie pod ochron ni kiem słu chu war to ści po zio mu dźwię ku A (pa ra metr okre śla ją cy
ha łas) ni ższej niż war tość 80 dB. Oprócz ogra ni cze nia od gó ry, ist nie je ta kże ogra ni cze -
nie od do łu, zwią za ne z kom for tem pra cy w ochron ni kach. Zbyt du że stłu mie nie dźwię -
ku mo że po wo do wać u pra cow ni ka uczu cie izo la cji aku stycz nej. Two rzy to dys kom fort
pra cy i w efek cie mo że spo wo do wać od rzu ce nie przez pra cow ni ka (choć by chwi lo we)
ochron ni ka słu chu. Na wet chwi lo we, bez po śred nie na ra że nie or ga nu słu chu na ha łas
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Fot. 10. Na usz ni ki pod łą czo ne
do ra dia. 



o po zio mie prze kra cza ją cym war to ści do pusz czal ne mo że zni we czyć ca ły efekt ochron -
ny. Z tych wzglę dów za le ca się, aby do bór ochron ni ka słu chu za pew niał po ziom dźwię -
ku A pod ochron ni kiem słu chu nie mniej szy niż 70 dB. 

Okre śle nie war to ści po zio mu dźwię ku A pod ochron ni kiem słu chu (L’A) od by wa
się na dro dze ob li cze nio wej. Na po cząt ku na le ży prze pro wa dzić po miar ha ła su na sta -
no wi sku pra cy. W za le żno ści od wy bra nej me to dy do bo ru wy ko nu je się po mia ry 
ró żnych pa ra me trów ha ła su. Na stęp nie na le ży sko rzy stać z ta be li przed sta wio nej w in -
struk cji użyt ko wa nia ochron ni ków, gdzie po da ne są war to ści okre śla ją ce tłu mie nie
ochron ni ka. Na pod sta wie zmie rzo nych wiel ko ści ha ła su na sta no wi sku pra cy oraz
do stęp nych da nych ochron ni ków słu chu mo żna ob li czyć, ja ki ha łas bę dzie pa no wał
pod cza szą na usz ni ka lub pod wkład ka mi. Ze wzglę du na to, że ochron ni ki słu chu tłu -
mią ha łas w ró żnym stop niu, tyl ko część do stęp nych ochron ni ków słu chu mo że być
od po wied nia do wy stę pu ją ce go na sta no wi sku pra cy ha ła su. Po zo sta ła część ochron -
ni ków mo że tłu mić ha łas w nie wy star cza ją cy spo sób lub tłu mić go zbyt moc no.

Schemat doboru ochronnika słuchu

Ta be la 1. Uży cie pa ra me trów okre śla ją cych tłu mie nie ochron ni ka.

Po ziom dźwię ku A pod ochron ni ka mi mo żna ob li czyć za po mo cą na stę pu ją cych
me tod:

● me to da pasm okta wo wych,
● me to da HML,
● me to da SNR.
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Typ Częstotliwość 125 250 500 1000 2000 4000 8000
H M L SNR

H510A
180 g

Średnie tłumienie
dźwięku

11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8

Odchylenie
standardowe

4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8
32 dB 25 dB 15 dB 27 dB

Minimalne
tłumienie dźwięku

7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.2 32.0

Miernik poziomu dźwięku.
Pomiar parametrów hałasu
na stanowisku pracy.

Ob li cze nie pa ra me trów ha ła su pod
ochron ni kiem słuchu.
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Me to dy te ró żnią się stop niem do kład no ści sza co wa nia po zio mu dźwię ku A
pod ochron ni kiem. Opar te są na ró żnych da nych po mia ro wych wiel ko ści ha ła su na sta -
no wi sku pra cy oraz na ró żnych pa ra me trach aku stycz nych ochron ni ków słu chu. 

Me to da pasm okta wo wych 
Me to da pasm okta wo wych opie ra się na zna jo mo ści zmie rzo nych war to ści: 
● po zio mu ci śnie nia aku stycz ne go ha ła su w pa smach okta wo wych o czę sto tli -

wo ściach środ ko wych 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz oraz 
● śred niej tłu mie nia dźwię ku i od chy le nia stan dar do we go w pa smach ter cjo -

wych, o czę sto tli wo ściach środ ko wych ta kich sa mych jak w przy pad ku wspo -
mnia ne go po wy żej po zio mu ci śnie nia aku stycz ne go, roz pa try wa ne go ochron-
ni ka słu chu.

Me to da HML wy ma ga:
● zna jo mo ści war to ści po zio mów dźwię ku C i A oraz 
● trzech war to ści tłu mie nia: H, M, L. 

Me to da SNR
Ba zu je na zna jo mo ści pa ra me tru SNR oraz wy ni kach po mia ru po zio mu dźwię ku C

dla da ne go ha ła su na sta no wi sku pra cy.

Przy kład ob li cze nia, ja ki ha łas bę dzie pod ochron ni ka mi słu chu me to dą SNR.

Po ziom dźwię ku A pod ochron ni kiem słu chu (L’A) wy li cza się ze wzo ru:

L’A= Lc – SNR 
gdzie:

LC – po ziom dźwię ku C na sta no wi sku pra cy dB, 
SNR – tłu mie nie ochron ni ka słu chu (wg in for ma cji producenta).

Zmie rzo ny po ziom dźwię ku C ha ła su pa nu ją ce go na przy kła do wym sta no wi sku
pra cy wy no si 103 dB. Słu żba bhp wy bra ła 6 ty pów wkła dek i dwa ty py na usz ni ków,
któ re po ten cjal nie bę dą uży wa ne na tym sta no wi sku pra cy.

Fot. 11. Ochron ni ki zbyt sła bo tłu mią ce ha łas. 

SNR=20dBSNR =21dB



Fot. 13. Ochron ni ki za moc no tłu mią ce ha łas.

Dla ha ła su o po zio mie dźwię ku C 103 dB od po wied nie bę dą ochron ni ki słu chu
o pa ra me trze SNR od 23 do 33 dB tak, aby po ziom ha ła su w uchu pra cow ni ka był
w za kre sie od 70 do 80 dB.

Za tem dwa z ośmiu po ten cjal nych ochron ni ków słu chu o cha rak te ry zu ją cych się
pa ra me trem SNR 21 i 20 dB zbyt sła bo tłu mią ten ha łas. Pozostałe trzy za mocno tłumią
hałas (SNR = 35, 36 i 38 dB). Od po wied nie są tyl ko trzy ochron ni ki, dla któ rych
SNR wy no si 28, 29 i 31 dB.

W przy pad ku wkła dek prze ciw ha ła so wych mo żli we jest rów nież prze pro wa dze -
nie in dy wi du al ne go te stu do pa so wa nia, któ ry zo bra zu je rze czy wi stą war tość współ -
czyn ni ka ochro ny dla ka żde go pra cow ni ka. We ry fi ka cja środ ka ochro ny słu chu
po zwa la na okre śle nie na ile efek tyw ne są wkład ki prze ciw ha ła so we wy bra ne przez
pra co daw cę. Co wię cej dzię ki tech no lo gii F -MI RE (Field Mi cro pho ne In si de Re al Ear
– mi kro fon umiej sco wio ny w prze wo dzie słu cho wym) mo że my pre cy zyj nie okre ślić
po ziom na tę że nia dźwię ku w prze wo dzie słu cho wym po za sto so wa niu okre ślo ne -
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SNR =31dB SNR =29dB SNR =28dB

Fot. 12. Ochron ni ki od po wied nie.

SNR =35dB
SNR =36dB SNR =38dB



go ty pu wkład ki. Opro gra mo wa nie wy li cza po zio my tłu mie nia wkła dek dla 7 pod -
sta wo wych czę sto tli wo ści od 125 Hz do 8000 Hz oraz in dy wi du al ny wskaź nik tłu -
mie nia PAR (Per so nal At te nu ation Ra ting) dla ka żde go pra cow ni ka z osob na. Dzię ki
te mu wie dza pra co daw ców i pra cow ni ków o rze czy wi stej ochro nie, jest zde cy do -
wa nie więk sza, po nie waż od zwier cie dla rze czy wi sty po ziom ochro ny ja ki za pew nia
wkład ka a nie po ziom teo re tycz ny wy li czo ny w la bo ra to rium. Kształt na szych prze -
wo dów słu cho wych jak i na sza wie dza z za kre su pra wi dło we go za kła da nia wkła dek
są ró żne, dla te go też nie po win ni śmy ba ga te li zo wać we ry fi ka cji środ ków ochro ny
słu chu ja ko jed ne go z klu czo wych ele men tów zin te - gro wa ne go pro gra mu ochro -
ny słu chu wdro żo ne go w za kła dach pra cy.

6. Do bór ochron ni ków słu chu ze wzglę du
na śro do wi sko pra cy

�   Gdy pra cow nik pra cu je w wa run kach wy so kich tem pe ra tur i du żej wil got no -
ści po wie trza, po wi nien sto so wać wkład ki prze ciw ha ła so we. Je śli jed nak użytkownik
ma prze ciw wska za nia zdro wot ne, nie wol no ich zakładać. W ta kich przy pad kach za -
le ca się sto so wa nie na usz ni ków prze ciw ha ła so wych wy po sa żo nych w hi gie nicz ne na -
kład ki na po dusz ki uszczel nia ją ce, któ re ab sor bu ją wil goć.
�   W przy pad ku pra cy w za nie czysz czo nym śro do wi sku (np. kurz) nie zbęd ne jest

upew nie nie się, czy uży wa nie przez pra cow ni ka wy bra nych ochron ni ków słu chu nie
spo wo du je in fek cji. Je śli cha rak ter pra cy spra wia, że pra cow nik ma brud ne rę ce, nie
po wi nien sto so wać wkła dek prze ciw ha ła so wych.
�   W przy pad ku, gdy pra cow nik prze by wa na zmia nę w ha ła sie i wa run kach nie -

wy ma ga ją cych sto so wa nia ochron ni ków słu chu, za le ca się wy bór na usz ni ków prze -
ciw ha ła so wych lub wkła dek prze ciw ha ła so wych ze sprę ży ną do ci sko wą. Po zo sta łe
wkład ki prze ciw ha ła so we nie są za le ca ne z po wo du skom pli ko wa ne go spo so bu ich
za kła da nia.
�   Je śli ze wzglę du na cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy pra cow nik po tra fi zlo ka li zo -

wać po ło że nie źró dła dźwię ku, po wi nien za kła dać wkład ki prze ciw ha ła so we. Na le ży
jed nak pa mię tać, że sto so wa nie ka żde go ochron ni ka słu chu za wsze utrud nia per cep -
cję dźwię ków uży tecz nych.
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Zin te gro wa ny pro gram ochro ny słu chu po zwa la na sku tecz niej sze 
eli mi no wa nie po ten cjal nej utra ty słu chu w śro do wi sku pra cy!



�   Ist nie ją sta no wi ska pra cy, na któ rych na prze mien nie wy stę pu ją okre sy ha ła su
i ci szy (np. strzel ni ce, ka mie nio ło my). W ta kich miej scach, w okre sach ci szy, pra cow -
nik po wi nien sły szeć, co dru ga oso ba do nie go mó wi oraz roz po zna wać sy gna ły
ostrze gaw cze. Naj lep szym za tem roz wią za niem bę dzie za sto so wa nie ochron ni ków
słu chu o re gu lo wa nym tłu mie niu, któ re w ta kich okre sach za pew nia ją do bre ro zu -
mie nie mo wy i od biór sy gna łów ostrze gaw czych.
�   W przy pad ku, gdy pra cow ni cy są na ra że ni na bar dzo ni skie lub bar dzo wy so -

kie tem pe ra tu ry ok. –20 °C lub +50 °C, (np. pra cow ni cy le śnic twa) ko niecz ny jest do -
bór ochron ni ków do sto so wa nych do tych wa run ków.
�   Na usz ni ki prze ciw ha ła so we wy po sa żo ne w elek tro nicz ne sys te my łącz no ści

na le ży do bie rać do miejsc pra cy, w któ rych pa nu je ha łas cią gły, a pra cow ni cy mu szą
ko mu ni ko wać się z in ny mi lub otrzy my wać in struk cje.
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Fot. 14. My śli wi po win ni
sto so wać na usz ni ki 
z re gu lo wa nym 
tłu mie niem.

Fot. 15. Osoby, które
pracują w środowisku
zanieczyszczonym, zanim
zastosują nauszniki
przeciwhałasowe lub
wkładki, powinny zadbać
o czystość dłoni, tak aby
brud nie dostał się do
ucha.



7. Użytkowanie ochron ni ków słuchu 
z in ny mi środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej

W sy tu acjach, gdy oprócz sto so wa nia in dy wi du al nych ochron słu chu nie zbęd -
ne jest uży cie przez pra cow ni ka in nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej, należy
upew nić się, czy no sze nie ró żnych ochron jed no cze śnie nie spo wo du je zmniej sze -
nia lub ogra ni cze nia sku tecz no ści wy bra nych ochron ni ków słu chu oraz po zo sta -
łych ochron.

16                                                                                                                                                              Środki ochrony narządu słuchu

Fot. 16. Ochronniki
słuchu z łącznością
należy wybrać wtedy,
gdy pracownik musi
komunikować się 
z innymi osobami.

Fot. 17. Jed no cze sna ochro na słu chu
i twa rzy.

Fot. 18. Jed no cze sna ochro na słu chu
i oczu.



Gdy trze ba sto so wać jed no cze śnie kil ka ró żnych ochron przed kil ko ma za gro że -
nia mi, do brze jest zin te gro wać pro duk ty jed ne go pro du cen ta. W in for ma cji dla użyt -
kow ni ka jest wy szcze gól nio ne, ja kie ochro ny mo żna ze so bą łą czyć, że by nie na stą pi ło
ob ni że nie ich sku tecz no ści.
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Fot. 19. Jed no cze sna
ochro na słu chu, 
oczu i ukła du
od de cho we go.

Fot. 20. Jed no cze sna ochro na
słu chu, oczu, ukła du 
od de cho we go i gło wy.



8. Wła ści wy spo sób za kła da nia i uży wa nia
ochron ni ków słu chu

Bar dzo istot nym czyn ni kiem wa run ku ją cym sku tecz ność dzia ła nia ochron ni ków
słu chu jest pra wi dło we ich za kła da nie i uży wa nie. Ka żdy ochron nik słu chu ozna ko -
wa ny zna kiem CE jest sprze da wa ny ra zem z pi sem ną in for ma cją dla użyt kow ni ka, któ -
ra za wie ra in struk cje nie zbęd ne do je go pra wi dło we go za ło że nia. Za le ca ne jest, aby
pod czas za kła da nia ochron ni ków słu chu użyt kow ni cy mie li czy ste rę ce, zwłasz cza,
gdy wkła da ją wkład ki prze ciw ha ła so we.

A. Spo sób za kła da nia na usz ni ków prze ciw ha ła so wych.

Na usz ni ki prze ciw ha ła so we na le ży za kła dać, uwzględ nia jąc mo żli we spo so by uło -
że nia sprę ży ny do ci sko wej. Naj czę ściej spo ty ka ne są na usz ni ki ze sprę ży ną prze zna -
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Fot. 21. Wła ści wy spo sób za ło że nia
na usz ni ka prze ciw ha ła so we go.

Fot. 22. Nie wła ści wy spo sób 
za ło że nia na usz ni ka 
prze ciw ha ła so we go.
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Fot. 23. Po zy cje no sze nia
sprę ży ny do ci sko wej 
uni wer sal ne go na usz ni ka.

Sprężyna dociskowa znajduje
się na szczycie głowy.

Sprężyna dociskowa
z tyłu głowy z taśmą
przytrzymującą
nauszniki na głowie.

Sprężyna dociskowa pod brodą
z taśmą przytrzymującą
nauszniki na głowie.
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czo ną do no sze nia jej na szczy cie gło wy. W tym przy pad ku in ny spo sób no sze nia na -
usz ni ka po wo du je ob ni że nie je go sku tecz no ści. 

Mo żna spo tkać rów nież uni wer sal ne na usz ni ki ze sprę ży ną no szo ną w trzech po -
zy cjach (na szczy cie gło wy, z ty łu gło wy lub pod bro dą). Pod czas no sze nia sprę ży ny
na kar ku lub pod bro dą, na le ży sto so wać ta śmę przy trzy mu ją cą na usz ni ki na gło wie.

Po za ło że niu na usz ni ków nie zbęd ne jest upew nie nie się, że przy ję ty spo sób ich
no sze nia za pew nia:

● za kry cie cza sza mi tłu mią cy mi ma łżo win usznych, 

● naj lep sze przy le ga nie po du szek uszczel nia ją cych do po wierzch ni oko ło-
usznych,

● uzy ska nie naj więk sze go mo żli we go tłu mie nia.

Cza sze mu szą w spo sób peł ny obej mo wać uszy i do kład nie przy le gać do gło wy.
Na le ży ta kże wy re gu lo wać sprę ży nę do ci sko wą tak, aby by ła tak sa mo usta wio na
po obu stro nach gło wy. W trak cie za kła da nia spod czasz na le ży od gar nąć wło sy. 

W przy pad ku na usz ni ków prze ciw ha ła so wych mo co wa nych do heł mu ochron ne -
go na le ży pa mię tać o od po wied nim do ci śnię ciu czasz tak, aby na stą pi ło prze sko cze -
nie me cha ni zmu z po zy cji spo czyn ko wej na po zy cję ro bo czą. Na le ży ta kże spraw dzić,
czy cza sza do kład nie przy le ga do gło wy pra cow ni ka. 

B. Spo sób wkła da nia wkła dek prze ciw ha ła so wych

W przy pad ku wkła dek prze ciw ha ła so wych nie zwy kle istot ny jest pra wi dło wy,
zgod ny z in struk cją pro du cen ta, spo sób wkła da nia ich do prze wo du słu cho we go. Pra -
cow nik, któ ry sto su je wkład ki prze ciw ha ła so we kształ to wa ne przez użyt kow ni ka (np.
pian ko we), po wi nien ukształ to wać  je zgod nie z in struk cją pro du cen ta przed umiesz -
cze niem w prze wo dzie słu cho wym. Na stęp nie po wi nien od cią gnąć ma łżo wi nę uszną
w ce lu wy pro sto wa nia prze wo du słu cho we go, tak aby wkład ka ła two się wsu nę ła
do środ ka. Ko lej nym kro kiem jest pusz cze nie ma łżo wi ny i przy trzy ma nie wkład ki, aż
do mo men tu jej cał ko wi te go roz prę że nia.

Wkład ki prze ciw ha ła so we kształ to wa ne przez pro du cen ta (np. skrzy deł ko we) na -
le ży umiesz czać w prze wo dzie słu cho wym bez po trze by ich kształ to wa nia. Wy star -
czy od cią gnąć ma łżo wi nę uszną, wsu nąć wkład kę do środ ka i pu ścić ma łżo wi nę.

Uwa ga! 
Nie wol no wkła dać za ucho żad nych przed mio tów, któ re mo gą ob ni żyć
szczel ność nauszników np. niezintegrowanych z nausznikami okularów
lub gogli oraz kolczyków.
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Fot. 24. Kształ to wa nie
wkład ki.

Fot. 25. Od cią ganie ma łżo wi ny 
i wsu nię cie wkład ki piankowej
do środ ka. 

Fot. 26. Pusz cze nie ma łżo wi ny 
i przy trzy ma nie wkład ki piankowej.
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Fot. 27. Wła ści wy spo sób 
umiesz cze nia wkład ki piankowej.

Fot. 28. Nie wła ści wy spo sób 
umiesz cze nia wkład ki piankowej.
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Fot. 29. Od cią gnię cie ma łżo wi ny
i wsu nię cie wkład ki
skrzydełkowej do środ ka.

Fot. 30. Wła ści wy spo sób
umiesz cze nia wkład ki
skrzydełkowej.
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Fot. 31. Po zy cje no sze nia
wkła dek wy po sa żo nych
w sprę ży nę do ci sko wą.

Na szczycie  głowy.

Na  karku.

Pod brodą.



Wkład ki prze ciw ha ła so we na sprę ży nie do ci sko wej mo żna no sić, umiesz cza jąc
sprę ży nę na szczy cie gło wy, pod bro dą lub na kar ku. Naj czę ściej te go ty pu wkład ki
słu żą tyl ko do za mknię cia wej ścia prze wo du słu cho we go. 

Wkład ki prze ciw ha ła so we for mo wa ne in dy wi du al nie na le ży za kła dać, zwra -
ca jąc uwa gę na ozna ko wa nie pra wej i le wej wkład ki.

W przy pad ku wkła dek jed no ra zo we go użyt ku nie zbęd ne jest prze strze ga nie za -
sa dy jed no ra zo we go ich sto so wa nia. Za le ca się przy tym nie li mi to wa ną ich do stęp -
ność dla pra cow ni ków. Po wy ję ciu wkład ki z prze wo du słu cho we go nie na le ży jej
dru gi raz sto so wać, nie za le żnie od cza su, przez ja ki by ła uży wa na. Tłu mie nie dźwię -
ku zmie rzo ne w pro ce sie cer ty fi ka cji wkła dek jed no ra zo we go użyt ku od no si się je dy -
nie do jed no ra zo we go ich sto so wa nia.
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Uwa ga!  
Wkładek ze sprężyną dociskową nie należy głęboko wsu wać do prze wo -
du słu cho we go. 

Na le ży pa mię tać, że ude rze nie w sprę ży nę do ci sko wą wkła dek mo że być
po wo dem wzbu dze nia nie bez piecz ne go ha ła su.

Uwa ga!  
Wkładek formowanych indywidualnie nie wol no sto so wać za mien nie
dla obu uszu. Wkład ki te pa su ją tyl ko na oso bę, dla któ rej zo sta ły one
wy ko na ne.

Fot. 32. Ozna ko wa nie pra wej i le wej wkład ki.



Wkład ki wy po sa żo ne w łą czą cy sznu rek nie po win ny być uży wa ne tam, gdzie ist -
nie je ry zy ko za cze pie nia. Nie wol no ta kże te go ro dza ju wkła dek wy cią gać szyb kim ru -
chem, chwy ta jąc za sznu rek. Mo że to spo wo do wać uszko dze nie bło ny bę ben ko wej.

9. Kon tro la sta nu tech nicz ne go

War to ści tłu mie nia dźwię ku ochron ni ków słu chu po da ne w in for ma cji dla użyt -
kow ni ka są wy ni kiem ba dań no wych pró bek w pro ce sie cer ty fi ka cji tych wy ro bów.
W cza sie użyt ko wa nia ochron ni ków słu chu, ich wła ści wo ści ochron ne mo gą ule gać
ob ni że niu na sku tek pro ce sów sta rze nia wy ro bu, uszko dze nia pod czas użyt ko wa nia,
zbyt dłu gie go ma ga zy no wa nia, prze cho wy wa nia w nie właściwych wa run kach oraz
nie pra wi dło wej kon ser wa cji.

Za le ca się czę ste kon tro lo wa nie ochron ni ków słu chu przez słu żby bhp lub oso by
od po wie dzial ne w ce lu spraw dze nia, czy nie ule gły uszko dze niu lub znisz cze niu. Naj -
prost szym spo so bem kon tro li jest do kład ne ich obej rze nie. Po nad to ka żdy użyt kow -
nik ochron ni ków słu chu po wi nien być świa do my, że wła ści wo ści ochron ne uszko-
dzo ne go ochron ni ka słu chu są po gor szo ne i sam po wi nien zgła szać ja kie kol wiek pro -
ble my ze sta nem tech nicz nym ochron ni ków. 

W na usz ni kach prze ciw ha ła so wych naj czę ściej ule ga ją znisz cze niu po dusz ki
uszczel nia ją ce. Nie zwłocz nie, po za ob ser wo wa niu naj mniej szych wgnie ceń lub uszko -
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Fot. 33. Wła ści wy spo sób
umiesz cze nia wkład ki
formowanej indywidualnie.



dzeń na le ży po dusz kę uszczel nia ją cą wy mie nić na no wą, gdyż uszko dze nia ta kie mo -
gą w spo sób zna czą cy ob ni żyć tłu mie nie dźwię ku na usz ni ka. 

Po dusz ki uszczel nia ją ce, na któ rych nie ma śla du uszko dzeń, na le ży ta kże wy mie -
niać. Po win no się to ro bić zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta lub nie rza dziej niż co
6 mie się cy. In for ma cja o ty pie po dusz ki uszczel nia ją cej wła ści wej dla da ne go na usz -
ni ka po win na być po da na w in for ma cji dla użyt kow ni ka i tyl ko ta kie po dusz ki bę dą
gwa ran to wa ły utrzy ma nie wła ści wo ści ochron nych na usz ni ka.
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Fot. 35. Uszko dzo na sprę ży na do ci sko wa na usz ni ka prze ciw ha ła so we go.

Fot. 34. Uszko dzo na
po dusz ka 
uszczel nia ją ca 
na usz ni ka 
prze ciw ha ła so we go.



Nie zbęd na jest po nad to kon tro la sprę ży ny do ci sko wej na usz ni ków prze ciw ha ła so -
wych. Sprę ży ny wy ko na ne z two rzy wa sztucz ne go mo gą ulec pęk nię ciu, a sprę ży ny wy -
ko na ne z dru tu – zwi chro wa niu. W przy pad ku uszko dze nia sprę ży ny do cisk cza szy
tłu mią cej mo że się znacz nie zmniej szyć, co ogra ni cza wła ści wo ści ochron ne na usz ni ka.
Tak sa mo jak w przy pad ku po du szek uszczel nia ją cych – pod czas wy mia ny sprę ży ny do -
ci sko wej naj le piej ko rzy stać z czę ści za mien nych za le ca nych przez pro du cen ta.

Wkład ki prze ciw ha ła so we wie lo krot ne go użyt ku na le ży czę sto kon tro lo wać
z uwa gi na pro ces szyb kie go zu ży cia się ma te ria łu, z któ re go są wy ko na ne. Wkład -
ki, gdy utra cą swo ją sztyw ność lub nie po wra ca ją do pier wot ne go kształ tu i roz -
mia ru, trze ba od ra zu wy rzu cić. W ce lu utrzy ma nia ochron ni ków słu chu w do brym
sta nie tech nicz nym na le ży je, z wy jąt kiem wkła dek jed no ra zo we go użyt ku, re gu -
lar nie kon ser wo wać i czy ścić. 

Wkład ki prze ciw ha ła so we wie lo krot ne go użyt ku na le ży utrzy my wać w czy sto -
ści i uwa żać, aby nie zna la zły się na nich ma te ria ły, któ re mo gą pod ra żnić wnę trze
ucha. Myć cie płą wo dą z my dłem i do brze płu kać. Wkład ki prze ciw ha ła so we na le -
ży prze cho wy wać w do star czo nym przez pro du cen ta opa ko wa niu.

Na usz ni ki prze ciw ha ła so we mo żna czy ścić cie płą wo dą z my dłem i do kład nie płu -
kać. Nie wol no uży wać al ko ho lu ani roz pusz czal ni ków. Na le ży pa mię tać, że w przy -
pad ku czysz cze nia ochron ni ków słu chu wy po sa żo nych w ele men ty elek tro nicz ne, nie
po win no się ich za nu rzać w pły nie. 

10. In struk cja użyt ko wa nia 
i zna ko wa nie ochron ni ków słu chu

Wa run kiem uzy ska nia ocze ki wa nej ochro ny na rzą du słu chu pra cow ni ka no szą ce -
go ochron ni ki jest sto so wa nie ich zgod nie z in struk cją użyt ko wa nia. W in struk cji użyt -
ko wa nia (opra co wa nej w ję zy ku pol skim) po win na być za war ta tzw. in for ma cja dla
użyt kow ni ka. In struk cja ta ka po win na być do łą cza na do ka żde go sprze da wa ne go
ochron ni ka słu chu. Pra co daw ca po wi nien udo stęp nić in struk cję ka żde mu pra cow ni -
ko wi sto su ją ce mu ochron ni ki słu chu. Czę sto nie prze strze ga nie za sad po da nych w in -
struk cji użyt ko wa nia pro wa dzi do znacz ne go, nie kon tro lo wa ne go ob ni że nia sku-
tecz no ści ochro ny sto so wa nych ochron ni ków słu chu. W in struk cji użyt ko wa nia oprócz
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Ochron ni ki słu chu po win ny być ma ga zy no wa ne w su chym i nie za nie -
czysz czo nym miej scu.



in for ma cji do ty czą cych ozna cze nia wzo ru oraz da nych o pro du cen cie po win ny się
zna leźć in for ma cje o:

● po praw nym do pa so wy wa niu i re gu lo wa niu ochron ni ka słu chu, 
● sto so wa niu go przez ca ły czas na ra że nia na ha łas, 
● pod da wa niu re gu lar nej kon tro li,
● za le ce niach do ty czą cych cza su użyt ko wa nia i ma ga zy no wa nia,

● spo so bach prze cho wy wa nia,
● spo so bach kon ser wa cji,
● wła ści wo ściach ochron nych,
● za kre sie roz mia ru.
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Fot. 36. Zna ko wa nie na usz ni ka
prze ciw ha ła so we go. 

Fot. 37. Zna ko wa nie wkład ki prze ciw ha ła so wej. 



Po nad to wszyst kie na usz ni ki prze ciw ha ła so we po win ny być ozna ko wa ne trwa le
w ta ki spo sób, aby użyt kow nik mógł od czy tać na zwę pro du cen ta, ozna cze nie wzo ru
i nu mer nor my (EN 352-1 lub EN 352-3), któ rej wy ma ga nia speł nia da ny na usz nik. 

Ozna ko wa nie wkła dek prze ciw ha ła so wych po win no się znaj do wać bez po śred nio
na ich opa ko wa niu lub urzą dze niu do zu ją cym wkład ki. Po win no ono umo żli wiać od -
czy ta nie nu me ru nor my (EN 352-2), któ rej wy ma ga nia speł nia ją da ne wkład ki, na zwę
pro du cen ta, ozna cze nie wzo ru, in for ma cję, czy są jed no ra zo we go, czy wie lo krot ne -
go użyt ku, in struk cję za kła da nia i uży wa nia, ozna cze nie roz mia ru.

Po nad to ochron ni ki słu chu po win ny być ozna ko wa ne zna kiem CE, któ ry po twier -
dza, że pro dukt speł nia wy ma ga nia wła ści wej dy rek ty wy.
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Zapobieganie wypadkom i chorobom 
wśród pracowników 
przynosi wymierne korzyści. 

W naszych publikacjach przedstawiamy dobre

praktyki z zakresu bhp w różnych dziedzinach

przemysłu, handlu, budownictwa i transportu.

Szczególnie polecamy nowości wydawnicze

dotyczące zagadnień związanych ze

stosowaniem środków ochrony

indywidualnej. Jedną z nich jest broszura

Katarzyny Majchrzyckiej pt. Środki ochrony
układu oddechowego. 

Eliminowanie źródeł substancji chemicznych

poprzez stosowanie odpowiednich ochron

zbiorowych, izolowanie stref niebezpiecznych,

wyposażanie pracowników w środki ochrony

indywidualnej, a w szczególności w środki

ochrony układu oddechowego jest niezbędne

do zapewnienia bezpiecznych warunków

pracy. Broszura zawiera ogólne zasady

postępowania dla pracodawców, którzy

stosują technologie związane z emisją czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika.

Publikacja została opracowana z myślą o pracownikach przemysłu budowlanego,

wydobywczego, służby zdrowia i ratownictwa ze względu na specyfikę zatrudnienia,

także w zmiennych warunkach środowiskowych. Stanowi również uzupełnienie lub

jedyne rozwiązanie problemu ryzyka wynikającego z występowania zanieczyszczeń 

w środowisku pracy lub niedoboru tlenu.

Zachęcamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej 

www.pip.gov.pl 
Można tam zna leźć po ra dy praw ne i pu bli ka cje z za kre su pra wa pra cy w tym bez pie czeń -

stwa i hi gie ny pra cy.

Broszura, str. 32, wydanie 1,
Warszawa 2012.



Środki ochrony
narządu słuchu

Emil Kozłowski

Broszura przedstawia problematykę związaną z wła-
ściwym doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze 
względu na środowisko pracy. Omawia rodzaje, sposób 
kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpie-
czających słuch, a także problemy związane z użytkowa-
niem ich razem z innymi środkami ochrony indywidualnej.  
Publikacja może być wartościowym źródłem informacji dla  
pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy 
oraz innych użytkowników.

Egzemplarz bezpłatny


