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Wykazy substancji i mieszanin  

o działaniu rakotwórczym  

lub mutagennym  

w środowisku pracy  

w świetle rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2012 r. 
(Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. poz. 890) 



 

Rozporządzenie MZ z 2012 roku: 
 

Wykaz substancji i mieszanin – par. 2 

 

Wykaz czynników fizycznych – zał. nr 1 - bz. 
 jeden czynnik fizyczny : promieniowanie jonizujące 

 

Wykaz czynników biologicznych 

 

Wykaz procesów technologicznych – zał. nr 1 

 pkt 1-4 bz. 

 zmiana w pkt. 5 wykazu – Prace związane z narażeniem 
na pył drewna twardego (dąb i buk) 
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SUBSTANCJE  CHEMICZNE 

819 substancji w wykazie, w tym: 

- 511 ropopochodnych 

- 152 węglopochodne 

wykaz „otwarty” 

PREPARATY   
zawierające co najmniej 1 

substancję  

o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym kat.1 albo kat.2  

w stężeniu wyższym od podanego  

w wykazie stężenia granicznego  

2004 rok: 

SUBSTANCJE  CHEMICZNE 

wykaz zastąpiono par. 2 pkt. 1 

MIESZANINY   
zawierające co najmniej 1 substancję  

w stężeniach powodujących 

zaklasyfikowanie całej mieszaniny jako 

rakotwórczej lub mutagennej 

odpowiedniej kategorii  

- czyli 1A lub 1B wg klasyfikacji CLP  

- lub 1 albo 2 wg klasyfikacji w systemie 

wprowadzonym dyr. 67/548/EWG i 

1999/45/WE 

2012 rok: 



Wykaz substancji chemicznych  

o działaniu  

rakotwórczym lub mutagennym 

Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako 
rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako 
rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 19 ust. 5 ustawy z dania 25 lutego 2011 r.  
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
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Klasyfikacja i oznakowanie  

substancji chemicznych i ich mieszanin 

w latach 2010-2015 

1 grudnia 2010 r.  

– substancje 

1 czerwca 2015 r.  

– mieszaniny 

OBIE KLASYFIKACJE – kryteria: 

- wg dyr.  67/548/EWG (DSD)  

i 1999/45/WE (DPD) 

- wg rozp. WE nr 1272/2008 (CLP) 

Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania 

substancji stwarzających zagrożenie – Załącznik VI 

do rozporządzenia CLP 

Tabela 3.1 – wg systemu CLP 

Tabela 3.2 – wg dyrektywy 67/548/EWG 



Kryteria klasyfikacji 

 Kryteria klasyfikacji zgodnie z CLP załącznik I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady nr 1272/2008 z późn. zm. 

 Kryteria klasyfikacji zgodnie z dyr. 67/548/EWG  
i 1999/45/WE - Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 10 sierpnia 2012 r.  
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin  
(Dz.U. z 2012 r. nr 0 poz. 1018 ze zm.)  
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Klasyfikacja substancji i mieszanin 
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Kategorie zagrożenia:  

– substancje i mieszaniny rakotwórcze 

– substancje i mieszaniny mutagenne 

Kategorie: 

1 

2 

3 

Kategorie: 

1: 1A i 1B 

2 

Wg dyr. 

67/548/EWG 

1999/45/WE 

Wg rozp. WE 

 nr 1272/2008 

Klasy zagrożenia: 

– rakotwórczość 

– działanie mutagenne 

na komórki rozrodcze 



Wykaz substancji rakotwórczych lub mutagennych: 

 rakotwórcze kat. 1 albo 2 

  lub  

 mutagenne kat. 1 albo 2 
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Kat. 3 

Wykaz substancji rakotwórczych lub mutagennych: 

 rakotwórcze kat. 1A albo 1B 

  lub  

 mutagenne kat. 1A albo 1B 

Kat. 2 
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Kat. 1A 

Kat. 1B 

Kat. 2 Kat. 3 

Kat. 2 

Kat. 1 

Wg GHS  

i rozporządzenia WE  

nr 1272/2008 (CLP)  

Wg dyrektywy 

67/548/EWG 

Zharmonizowana klasyfikacja 

substancji 

Tab. 3.2 zał. VI rozp. 1272/2008 Tab. 3.1 zał. VI rozp. 1272/2008 



Klasyfikacja i oznakowanie 

substancji i mieszanin rakotwórczych  

wg dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE 
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Kategoria zagrożenia  

Substancje i mieszaniny rakotwórcze 

Rakotw. Kat. 1 

Carc. Cat. 1 

Rakotw. Kat. 3 

Carc. Cat. 3 

Rakotw. Kat. 2 

Carc. Cat. 2 

R45 – Może powodować raka  

R49 – Może powodować raka  

w następstwie  narażenia drogą oddechową 

 

 Elementy  

 oznakowania: 

      

                  Toksyczny 

R40 - Ograniczone dowody 

działania rakotwórczego 

 

 

Elementy 

oznakowania: 

 

                    Szkodliwy 



Klasyfikacja i oznakowanie  

substancji i mieszanin rakotwórczych  

wg rozporządzenia CLP 
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Klasa zagrożenia:  

rakotwórczość 

Carc. 1A Carc. 2 Carc. 1B 

H350: Może powodować raka 

(podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że inna 

droga narażenia nie powoduje 

zagrożenia) 

 

 Elementy oznakowania: 

      

            Niebezpieczeństwo 

 

 

H351: Podejrzewa się, że 

powoduje raka  

(…) 

 

Elementy oznakowania: 

 

                         Uwaga 

 

 



Klasyfikacja i oznakowanie  

substancji i mieszanin mutagennych  

wg dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE 
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Kategoria zagrożenia: 

Substancje i mieszaniny mutagenne 

Muta. Kat. 1 Muta. Kat. 3 Muta. Kat. 2 

R46 – Może powodować 

dziedziczne wady genetyczne 

 

        

     Elementy  

     oznakowania:   

     Toksyczny 

R68 – Możliwe ryzyko powstania 

nieodwracalnych zmian w stanie 

zdrowia 

 

        Elementy 

        oznakowania: 

             Szkodliwy 



Klasyfikacja i oznakowanie  

substancji i mieszanin mutagennych  

wg rozporządzenia  CLP 

1
3 

Klasa zagrożenia:  

działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Muta. 1A Muta. 2 Muta. 1B 

H340: Może powodować wady genetyczne 

(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że inna droga narażenia nie 

powoduje zagrożenia) 

 

  Elementy oznakowania:   

    

                

                Niebezpieczeństwo 

 

 

H341: Podejrzewa się, że 

powoduje wady genetyczne 

(…) 

 

Elementy oznakowania: 

 

                       

  Uwaga 
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Rozporządzenie 

Komisji 

zm. rozporządzenie  

nr 1272/2008 

Zmiany w wykazie 

substancji 

stwarzających 

zagrożenie 

Zmiany w wykazie 

substancji  

o działaniu 

rakotw/muta 

790/2009 (1 ATP) Tak (30 i 31 ATP) TAK 

758/2013 (sprostowanie 

zał. VI) 

Tak TAK 

286/2011 (2 ATP) 

+ sprostowanie 

+517/2013 (HR) 

zmiany wynikające  

z utworzenia klasy 

zagrożenia dla warstwy 

ozonowej - 4 pozycje 

(halogenopochodne) 

NIE 

618/2012 (3 ATP) Tak TAK 

487/2013 (4 ATP) usunięto pozycję 

601-015-00-0 

NIE 

944/2013 (5 ATP) Tak TAK 

605/2014 (6 ATP) Tak TAK 

Zmiany rozporządzenia CLP: 
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SUBSTANCJE  CHEMICZNE  

914 substancji (pozycji) 

o klasyfikacji zharmonizowanej: 

• Carc. 1A, Carc. 1B 

• Muta. 1A, Muta. 1B 

lub 

• Carc. Cat. 1, Carc. Cat. 2 

• Muta. Cat. 1, Muta. Cat. 2 

  

w tym: 

  -  511 ropopochodnych 

  -  152 węglopochodne 
 

156 251 

Substancje poza 

węglopochodnymi  

i ropopochodnymi 

2004 r. obecnie 



Substancje nieorganiczne, np.:  
- sole niklu (+ 49 pozycji) 

- minerały niklu (bunsenit, millerit, hazlełudyt) 

- sole kobaltu: octan, azotan(V) i węglan  

- kadm, siarczek kadmu(II) 

- związki chromu(VI): chromian(VI) ołowiu(II), 

Pigment Żółty 34, Pigment Czerwony 104 

- fosforek indu (3 ATP - od 1.12.2013) 

 - arsenek galu (5 ATP – od 1.01.2015) 
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Substancje organiczne, np.: 
- izopren (2-metylobuta-1,3-dien) stabilizowany 

- chloropren (2-chlorobuta-1,3-dien) stabilizowany 

- 1,2,3-trichloropropan 

- pestycydy: benomyl i karbendazym  

- fenoloftaleina 

- chinolina 

- kolchicyna 

- 4,4'-bis(dimetyloamino)benzofenon tzw. keton Michlera 

- aminy aromatyczne i ich pochodne (12 pozycji) 

 - formaldehyd  (6 ATP – od 1.04.2015) 
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Wykaz substancji chemicznych  

o działaniu  

rakotwórczym lub mutagennym 

Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako 
rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

Substancje chemiczne zaklasyfikowane jako 
rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1 lub 2 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 19 ust. 5 ustawy z dania 25 lutego 2011 r.  
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
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Wykazy substancji stwarzających zagrożenie 

- rozporządzenie CLP, zał. VI 

(klasyfikacja zharmonizowana) 
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Substancje o działaniu rakotwórczym  

lub mutagennym w środowisku pracy 

+ inne substancje zaklasyfikowane jako 

Carc. 1A, Carc. 1B,  

Muta 1A, Muta. 1B  

(bez zharmonizowanej  klasyfikacji   

w tych klasach zagrożenia!!!) 



20 

Karta charakterystyki jako główne 

źródło informacji o klasyfikacji 

substancji i mieszaniny 
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http://echa.europa.eu/pl/ 

 

http://echa.europa.eu/pl/information-on-

chemicals/cl-inventory-database 

Wykaz klasyfikacji i oznakowania 

Europejskiej Agencji Chemikaliów 

Substancje Carc. /Muta. kategorii 1A / 1B: 

- 2474 pozycji 

- 1084 z numerem indeksowym 

- 1380 bez numeru indeksowego 

Zawiera klasyfikacje producentów/importerów !!! 



Wykaz mieszanin o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym 

 Mieszaniny zawierające substancje o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w stężeniach 
powodujących klasyfikację mieszaniny jako 
rakotwórczej lub mutagennej  

 kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 (CLP) 

 kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy  
z dnia 25 lutego 2011 r.  o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach 
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 W przypadku mieszaniny o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 

 

 w rejestrze umieszczamy substancję(e), 
które spowodowały klasyfikację 
mieszaniny jako rakotwórczej lub 
mutagennej odpowiedniej kategorii 

 

 należy podać pomiary stężeń tej(tych) 
substancji 
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 Stężenia graniczne substancji 
powodujące obowiązek klasyfikacji 
mieszaniny jako rakotwórczej lub 
mutagennej  (kategorii 1A / 1B): 
 

 specyficzne stężenia graniczne dla Carc. 
lub Muta. z tabeli 3.1 i 3.2 załącznika VI 
 

 ogólne stężenia graniczne (w przypadku 
Carc. i Muta. omawianych kategorii 
wynoszą 0,1%) 
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 Przykład 1: 
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Sekcja 1 

1.1. Identyfikator produktu:    MIESZANINA 1 

Sekcja 2 

 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

(…)      (…)  

Carc. Cat. 1  R45   Carc. 1A  H350  

Muta. Cat. 2  R46  Muta. 1B  H340 

(…)     (…) 

Sekcja 3 

Buta-1,3-dien 

Nazwa 
substancji 

Klasyfikacja 
„stara” 

Klasyfikacja 
CLP 

Zawartość 
składnika 

 pentan  (…) (…) >95% 

   
buta-1,3-dien 

(…) 
Carc. Cat. 1  R45 
Muta. Cat. 2 R46 

(…) 

(…) 
Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 

(…) 

 
3-4% 



 Przykład 2: 
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Sekcja 1 

1.1. Identyfikator produktu:    MIESZANINA 2 

Sekcja 2 

 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

(…)      (…)  

Carc. Cat. 1  R45   Carc. 1A  H350  

Muta. Cat. 2  R46  Muta. 1B  H340 

(…)     (…) 

Sekcja 3 

Benzen + Buta-1,3-dien !!! 

Nazwa 
substancji 

Klasyfikacja 
„stara” 

Klasyfikacja 
CLP 

Zawartość 
składnika 

 pentan  (…) (…) >90% 

  buta-1,3-dien Carc. Cat. 1  R45 
Muta. Cat. 2 R46 

Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 

3-4% 

benzen Carc. Cat. 1  R45 
Muta. Cat. 2 R46 

Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 

5-6% 



 Przykład 3: 
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Sekcja 1 

1.1. Identyfikator produktu:    MIESZANINA 3 

Sekcja 2 

 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

(…)      (…)  

Carc. Cat. 1  R45   Carc. 1A  H350  

Muta. Cat. 2  R46  Muta. 1B  H340 

(…)     (…) 

Sekcja 3 

Buta-1,3-dien 

Nazwa substancji Klasyfikacja 
„stara” 

Klasyfikacja 
CLP 

Zawartość 
składnika 

 pentan  (…) (…) >90% 

  buta-1,3-dien Carc. Cat. 1  R45 
Muta. Cat. 2 R46 

Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 

3-4% 

benzen Carc. Cat. 1  R45 
Muta. Cat. 2 R46 

Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 

<0,1% 



 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
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