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Substancji „złożone”: Czynniki przyczynowe 

działania rakotwórczego lub mutagennego  

 Substancje zawierające zanieczyszczenia 

 Substancje  wieloskładnikowe 

 Substancje UVCB 

  

Liczba osób narażonych w zakładzie pracy 

 

„Kontakt” a „narażenie” 
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 Substancje zawierające zanieczyszczenia 

 Substancje wieloskładnikowe, UVCB 
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substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego 

związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub 

zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego,  

z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania 

ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami 

powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, 

wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez 

wpływu na stabilność i skład substancji 



4 

Nr indeksowy Nazwa substancji Nr WE Nr CAS 

601-004-01-8 butan (zawierający ≥ 0,1% butadienu 

(numer WE 203-450-8)) [1],  

izobutan (zawierający ≥ 0,1% butadienu 

(numer WE 203-450-8)) [2] 

203-448-7 [1] 

200-857-2 [2] 

106-97-8 [1]  

75-28-5 [2] 

607-190-00-X (akrylamido)metoksyoctan metylu  

(zawierający > 0,1% akrylamidu)  

401-890-7 77402-03-0 

607-210-00-7 akrylamidoglikolan metylu  

(zawierający > 0,1% akrylamidu)  

403-230-3 77402-05-2 

603-221-01-3 chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-

2,2,2-trifluoroetano-1,1-diolu  

(zawierający ≥ 0,1% 4-chloroaniliny  

(nr WE 203-401-0)) 

433-580-2 214353-17-0 

601-013-00-X  buta-1,3-dien 203-450-8 106-99-0 

616-003-00-0  akrylamid; prop-2-enoamid;  

 amid kwasu akrylowego 

201-173-7 79-06-1 

612-137-00-9  4-chloroanilina 203-401-0 106-47-8 



Złożone substancje otrzymywane z węgla  

(nr indeksowe 648-…)  

Złożone substancje otrzymywane z ropy 

naftowej (nr indeksowe 649-…) 
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Złożone substancje węglo- i ropopochodne 

Numer 

indeksowy 

Nazwa substancji Numer 

WE 

Numer 

CAS 

649-011-00-8 Oleje sklarowane z krakingu 

katalitycznego (ropa naftowa)  |    Olej 

opałowy ciężki    |    Złożona mieszanina 

węglowodorów otrzymywana jako 

pozostałość po destylacji produktów z 

procesu krakingu katalitycznego. Składa 

się głównie z węglowodorów o liczbie 

atomów węgla powyżej C20. Wrze 

powyżej ok. 350°C. Może zawierać 5% 

(m/m) lub więcej 4- do 6-

ciopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych o skondensowanych 

pierścieniach. 

265-064-6 64741-62-4 
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 Warunkowa klasyfikacja większości substancji 
węglo- i ropopochodnych jako rakotwórczych lub 
mutagennych  

 

 „UWAGA” (dawniej „NOTA”) – przypisana 
konkretnej substancji określa warunki, po 
spełnieniu których można nie klasyfikować danej 
substancji jako rakotwórczej lub mutagennej  
(np. J, M, K, L, N, P) 

 

 Substancja niezaklasyfikowana jako rakotwórcza 
lub mutagenna na podstawie odpowiedniej 
„Uwagi” nie podlega rygorom rozporządzenia dot. 
substancji o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym w środowisku pracy 
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UWAGA  K 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi być stosowana, 

jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % masowo  

1,3-butadienu (nr EINECS 203-450-8)  

UWAGA  J,  UWAGA P 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej lub mutagennej nie musi być stosowana, 

jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % masowo benzenu  

(nr WE 200-753-7)  

UWAGA  N 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli znana jest 

pełna historia rafinacji substancji i jeżeli można wykazać, że substancja, z której jest 

ona produkowana, nie jest rakotwórcza. 

UWAGA  L 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być 

stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera 

mniej niż 3 % ekstraktu DMSO (dimetylosulfotlenku) 

zgodnie z pomiarem IP-346 

Przykładowe 

Uwagi 

umożliwiające 

rezygnację  

z klasyfikacji 

substancji 

jako 

rakotw./muta. 
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UWAGA  M 
Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być 

stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja ta zawiera 

mniej niż 0,005 % masowo benzo[a]pirenu  

(nr WE 200-028-5) 



Złożone substancje otrzymywane z węgla  

(nr indeksowe 648-…)  

Złożone substancje otrzymywane z ropy 

naftowej (nr indeksowe 649-…) 

 Podstawowe czynniki przyczynowe 
działania rakotwórczego/mutagennego: 

Benzen 

Buta-1,3-dien 

Wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) 
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 I. Chemiczne substancje rakotwórcze lub 
mutagenne 

 Liczba osób narażonych na substancje chemiczne  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ich 
mieszaniny ogółem w zakładzie pracy: 

 mężczyzn ............ 

 kobiet .........  w tym kobiet w wieku do 45 lat .........  
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Lp. 

Nazwa substancji chemicznej 

występującej  w postaci 

własnej lub w mieszaninie 

Numer CAS  

lub WE *) 

Liczba osób narażonych: 

kobiety 

mężczyźni 
ogółem 

w tym 

w wieku 

do 45 lat 

1 2 3 4 5 6 

*) jeżeli są dostępne  



 I. Chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne 

 Liczba osób narażonych na substancje chemiczne  o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym lub ich mieszaniny ogółem  

w zakładzie pracy: 

 mężczyzn ............ 

 kobiet .........  w tym kobiet w wieku do 45 lat .........  
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Lp. 

Nazwa substancji chemicznej 

występującej  w postaci 

własnej lub w mieszaninie 

Numer CAS  

lub WE *) 

Liczba osób narażonych: 

kobiety 

mężczyźni 
ogółem 

w tym 

w wieku 

do 45 lat 

1 2 3 4 5 6 

1 Trichloroeten 79-01-6 2 1 0 

2 Benzen 71-43-2 0 0 2 

3 2-Nitropropan 79-46-9 2 0 3 

SUMA 4 1 5 



 Liczba osób narażonych na substancje chemiczne  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ich mieszaniny ogółem w zakładzie pracy: 

 mężczyzn ...5......... 

 kobiet ...4.....  w tym kobiet w wieku do 45 lat ...1......  
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Lp. 

Nazwa substancji chemicznej 

występującej  w postaci 

własnej lub w mieszaninie 

Numer CAS  

lub WE *) 

Liczba osób narażonych: 

kobiety 

mężczyźni 
ogółem 

w tym 

w wieku 

do 45 lat 
1 Trichloroeten 79-01-6 2 1 0 
2 Benzen 71-43-2 0 0 2 
3 2-Nitropropan 79-46-9 2 0 3 

4 1 5 

Pracownik Trichloroetan Benzen 2-Nitropropan 

Adamczyk K <45 X 

Barańczak K X 

Dominik K X 

Janowicz K X 

Konieczko M X 

Nowak M X 

Pawlak M X 

Tkacz M X 

Woźniak M X 



 Liczba osób narażonych na substancje chemiczne  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym lub ich mieszaniny ogółem w zakładzie pracy: 

 mężczyzn ...3......... 

 kobiet ...3.....  w tym kobiet w wieku do 45 lat ...1......  
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Lp. 

Nazwa substancji chemicznej 

występującej  w postaci 

własnej lub w mieszaninie 

Numer CAS  

lub WE *) 

Liczba osób narażonych: 

kobiety 

mężczyźni 
ogółem 

w tym 

w wieku 

do 45 lat 

1 2 3 4 5 6 

1 Trichloroeten 79-01-6 2 1 0 
2 Benzen 71-43-2 0 0 2 
3 2-Nitropropan 79-46-9 2 0 3 

4 1 5 

Pracownik Trichloroetan Benzen 2-Nitropropan 

Adamczyk K <45 X 

Barańczak K X X 

Dominik K X 

Konieczko M X 

Nowak M X X 

Pawlak M X X 



KONTAKT   

czy   

NARAŻENIE 

??? 

14 



Art. 222 § 2.  

Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac  

w kontakcie z substancjami, preparatami, 

czynnikami lub procesami technologicznymi  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3,  

a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych 

przy tych pracach.  

KODEKS PRACY  

o czynnikach rakotwórczych: 
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Art. 222 § 3  

– upoważnienie ustawowe dla Ministra Zdrowia, 

m.in. 

 

2) sposób prowadzenia rejestru prac, których 

wykonywanie powoduje konieczność pozostawania  

w kontakcie z substancjami, ich mieszaninami, 

czynnikami lub procesami technologicznymi  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

 

3) sposób prowadzenia rejestru pracowników 

zatrudnionych przy tych pracach 
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KODEKS PRACY  

o czynnikach rakotwórczych: 



 

1. wykaz procesów technologicznych i prac, w których czynniki rakotwórcze 
lub mutagenne są stosowane, produkowane lub występują jako 
zanieczyszczenia bądź produkt uboczny, oraz wykaz tych substancji i ich 
mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji 
lub stosowania 

2. uzasadnienie konieczności stosowania (…) 

3. wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

4. liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet (…) 

5. określenie rodzaju substancji chemicznych , ich mieszanin, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
powodujących narażenie, drogę i wielkość narażenia oraz jego czas 
trwania 

6. rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia 
(…) 
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Rozporządzenie MZ z 2012 r.: 

§ 4.1. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie 

powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami 

chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 

technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

zawierający następujące dane: 



Do celów prowadzenia rejestrów czynników rakotwórczych 

w środowisku pracy Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 

wprowadził rozróżnienie pojęć „kontakt z substancją  

o działaniu rakotwórczym” i „narażenie na substancję  

o działaniu rakotwórczym” 

KONTAKT   

czy  NARAŻENIE 

- ”Wytyczne szacowania 

ryzyka zdrowotnego dla 

czynników rakotwórczych”  

 

- zeszyt 21, 2005 r. 
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Przez prace w kontakcie rozumie się prace, przy 

których występuje możliwość narażenia 

inhalacyjnego i/lub bezpośredniego działania 

czynnika chemicznego na skórę, bez względu na 

stężenie czynnika chemicznego w powietrzu  

i stosowane środki ochrony indywidualnej.  

 

Dotyczy to również procesów technologicznych 

hermetyzowanych. 
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Przyjmujemy, że: 

 

Jeżeli stężenie czynnika rakotwórczego lub 

mutagennego na stanowisku pracy nie przekracza 

0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia, 

to do celów prowadzenia rejestru substancji  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

uznajemy, że na danym stanowisku pracy nie 

występuje narażenie inhalacyjne na dany czynnik.  

 

Jest to „praca w kontakcie z czynnikiem 

rakotwórczym” i podlega obowiązkowi prowadzenia 

rejestru. 

 

W takim przypadku nie wykazuje się liczby osób 

pracujących  w narażeniu na tym stanowisku pracy. 
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Ocena ryzyka 

w przypadku substancji rakotwórczych  

 

Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia 

nowotworu w następstwie narażenia zawodowego 

na daną substancję  

(tzw. dodatkowe ryzyko nowotworu) 
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• w Polsce wartości NDS substancji rakotwórczych są 

ustalane w oparciu o wartość ryzyka powodowanego 

przez określony poziom narażenia w porównaniu  

z akceptowanym poziomem ryzyka zawodowego  

 

• akceptowany poziom ryzyka zawodowego: 10-3 – 10-4 

 

• oznacza to możliwość 1-10 dodatkowych 

przypadków nowotworu spowodowanego narażeniem 

zawodowym na daną substancję na 10 tysięcy 

pracowników zatrudnionych w narażeniu na tą 

substancję w stężeniu na poziomie NDS 
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Rozporządzenie MZ z 2012 r.: 

§ 3. Pracodawca zatrudniający pracownika  

w warunkach narażenia (…) jest obowiązany 

wykonywać ich pomiary w trybie i z 

częstotliwością określonymi w przepisach (…) 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 2 lutego 2011 r.  

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia w środowisku pracy  

(Dz.U. z 2011 r. nr 33 poz. 166) 



 Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów jest 

uzależniona od stosunku stężenia danego czynnika do 

wartości NDS 

 

 Zgodnie z § 6 w przypadku występowania czynnika  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

częstotliwość ta wynosi : 

 - co najmniej raz na 3 miesiące, jeżeli stwierdzone 

ostatnio stężenie jest >0,5 NDS 

 - co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli stwierdzone 

ostatnio stężenie jest >0,1, ale nie przekracza 0,5 NDS  

 - w przypadku pyłów zawierających azbest co najmniej 

raz na 3 miesiące, jeżeli dwa ostatnie wyniki nie 

przekroczyły 0,5 NDS można zmniejszyć częstotliwość 

do co najmniej raz na 6 miesięcy 



 Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów 

czynnika o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym, przeprowadzonych w odstępie co 

najmniej 6 miesięcy, nie przekroczyły 0,1 NDS, 

pracodawca może odstąpić od wykonywania 

pomiarów i badań (§ 7) 

 

Ale: 

 Badania i pomiary wykonuje się każdorazowo, jeżeli 

wystąpiły zmiany w wyposażeniu technicznym, w 

procesie technologicznym lub w warunkach 

wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na 

zmianę poziomu emisji, poziomu narażenia albo 

wystąpiły okoliczności, które uzasadniają ich 

ponowne wykonanie (§ 14) 
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Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych – Zarząd Główny  

Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych – Oddział Łódzki  

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera  

organizują  

XV SYMPOZJUM PTHP  

Aktualne problemy w higienie pracy  
 

Łódź, 18-20 listopada 2014 r.  
  

SEMINARIUM SZKOLENIOWE 

Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy - 

obowiązki pracodawcy i służb BHP  
 

Łódź, 17 listopada 2014 r. 



 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


