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75. posiedzenie 
Miêdzyresortowej Komisji do Spraw Najwy¿szych Dopuszczalnych
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Podczas 75. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych 
Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy (26.03.br.) rozpatrywano uzasadnienia propozycji 
wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla nastêpuj¹cych substancji chemicz-
nych: akrylamid, chloro(fenylo)metan, eter tert-butylowo-etylowy oraz 
propano-1,3-sulton.

Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ przed³o¿ony ministrowi w³a-
ściwemu do spraw pracy w sprawie:

– dodania do wykazu wartości NDS w za³¹czniku nr 1 w czêści A. 
kolumny „Uwagi” oraz zapisu „skóra” dotycz¹cego uwzglêdnienia in-
formacji o tym, ¿e niektóre substancje mog¹ byæ w znacznym stopniu 
wch³aniane przez skórê. Adnotacja „skin”, wskazuj¹ca na mo¿liwośæ 
znacznej absorpcji substancji przez skórê, jest zawarta w dyrektywach 
ustanawiaj¹cych wykazy wskaźnikowych dopuszczalnych wartości 
nara¿enia zawodowego (IOELV, 91/322/EWG, 2000/39/WE, 2006/15/
WE, 2009/161/WE) dla 40 substancji chemicznych oraz w dyrektywie 
2004/37/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagro¿eniem dotycz¹cym nara¿enia na dzia³anie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz.Urz. WE L 158 z dnia 
30.04.2004 r., s. 50) przy wi¹¿¹cej dopuszczalnej wartości nara¿enia 
zawodowego (BOELV) dla benzenu (CAS: 71-43-2).

Oznakowanie o wch³anianiu przez skórê literami „Sk” zosta³o wpro-
wadzone w wydawnictwie Komisji „Czynniki szkodliwe w środowisku 
pracy – wartości dopuszczalne” (wyd. CIOP-PIB).

– wprowadzenia nowych substancji do wykazu wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia:

Lp. Nazwa i numer CAS
substancji chemicznej 

Najwy¿sze dopuszczalne 
stê¿enia w zale¿ności 

od czasu nara¿enia w ci¹gu 
8-godzinnej zmiany 
roboczej, w mg/m3

Uwagi

NDS NDSCh NDSP
1. Eter tert-butylowo-etylowy

[637-92-3] 100 200 – –
2. Propano-1,3-sulton

[1120-71-4] 0,007 – – skóra*
* wch³anianie substancji przez skórê mo¿e byæ podobnie istotne, jak przy nara¿eniu 
drog¹ oddechow¹

– wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w wykazie wartości najwy¿szych 
dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia:

Lp. Nazwa i numer CAS 
substancji chemicznej 

Najwy¿sze dopuszczalne 
stê¿enia w zale¿ności od czasu 
nara¿enia w ci¹gu 8-godzinnej 

zmiany roboczej, w mg/m3
Uwagi

NDS NDSCh NDSP
8. Akrylamid

[79-06-1] 0,07 – – skóra*
100. Chloro(fenylo)metan

[100-44-7] 3 9 – skóra*
* wch³anianie substancji przez skórê mo¿e byæ podobnie istotne, jak przy nara¿eniu 
drog¹ oddechow¹

Akrylamid [79-06-1] jest zwi¹zkiem wielkotona¿owym stosowanym 
g³ównie do: syntezy poliakrylamidów, produkcji papieru, przerobu rud, 
wytwarzania polimerów winylowych oraz jako szczeliwo do budowy 
zapór wodnych i tuneli. ̄ el poliakrylamidowy wykorzystuje siê w procesie 
elektroforezy stosowanej w wielu laboratoriach.

Zawodowe nara¿enie na akrylamid mo¿e wystêpowaæ podczas 
produkcji, dalszego przerobu i dystrybucji tego zwi¹zku oraz tak¿e m.in. 
podczas jego stosowania w pracach budowlanych czy monta¿owych. 
Nara¿enie na akrylamid w Polsce wystêpuje g³ównie w zak³adach che-
micznych, farmaceutycznych oraz laboratoriach; w latach 2005-2010 
nara¿onych by³o ok. 2000 osób. Wed³ug danych GIS w latach 2011-2012 
nie by³o pracowników nara¿onych na stê¿enie akrylamidu w powietrzu 
powy¿ej wartości obowi¹zuj¹cego NDS (0,1 mg/m3).

Akrylamid jest zwi¹zkiem rakotwórczym kategorii 1B (substancja, 
która ma potencjalne dzia³anie rakotwórcze dla ludzi, przy czym klasyfi-
kacja opiera siê na badaniach przeprowadzonych na zwierzêtach), mu-
tagenem kategorii 1B (dzia³anie mutagenne i genotoksyczne wykazano 
w badaniach in vivo oraz in vitro) oraz dzia³a szkodliwie na rozrodczośæ. 
Jest zaklasyfikowany jako substancja toksyczna, stwarzaj¹ca powa¿ne 
zagro¿enie zdrowia w nastêpstwie d³ugotrwa³ego nara¿enia przez 
drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu. Zwi¹zek dzia³a 
dra¿ni¹co na oczy i skórê, mo¿e wywo³ywaæ reakcjê uczuleniow¹ skóry.

Kliniczny obraz ostrego i przewlek³ego zatrucia akrylamidem u ludzi 
jest podobny i wskazuje na dzia³anie neurotoksyczne zwi¹zku. Wystêpuj¹ 
objawy neuropatii obwodowej (utrata czucia, drêtwienie/mrowienie 
d³oni i stóp, os³abienie miêśniowe oraz odruchów ściêgnistych). Mog¹ 
ponadto wyst¹piæ: dr¿enia r¹k i chwiejny chód, zmniejszenie wra¿liwości 
na świat³o i zdolności rozró¿niania barw. U pracowników nara¿onych 
na stê¿enia akrylamidu powy¿ej 0,3 mg/m3 obserwowano istotnie 
czêściej objawy neuropatii obwodowej. U osób nara¿onych na akrylamid 
mo¿e tak¿e wyst¹piæ zapalenie skóry, objawiaj¹ce siê jej ³uszczeniem, 
g³ównie na d³oniach.

W badaniach przewlek³ych przeprowadzonych na gryzoniach 
akrylamid powodowa³ wzrost czêstości wystêpowania nowotworów 
wielu narz¹dów. W Miêdzynarodowej Agencji Badañ nad Rakiem (IARC) 
zaklasyfikowano akrylamid do grupy 2A (substancja prawdopodobnie 
rakotwórcza dla ludzi), w Komitecie Naukowym ds. Dopuszczalnych 
Norm Zawodowego Nara¿enia na Oddzia³ywanie Czynników Chemicz-
nych w Pracy (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits 
– SCOEL) zaliczono zwi¹zek do grupy B rakotwórczości (genotoksyczne 
kancerogeny, dla których istniej¹ce dane s¹ niewystarczaj¹ce ustalenia 
wartości dopuszczalnej).

Na podstawie wyników badañ na zwierzêtach stwierdzono szkodliwy 
wp³yw akrylamidu na rozrodczośæ/p³odnośæ samców.

Wartości dopuszczalnego stê¿enia dla akrylamidu ustalone w ró¿nych 
pañstwach s¹ ró¿ne i wynosz¹ od 0,03 do 0,3 mg/m3. W Konferencji 
Amerykañskich Higienistów Przemys³owych (ACGIH) zalecono przyjêcie 
za wartośæ 8-h stê¿enia średniego wa¿onego (TLV-TWA) dla frakcji 
wdychalnej i par 0,03 mg/m3. Zwi¹zek zaklasyfikowano do grupy A3 
zwi¹zków rakotwórczych, czyli zwi¹zków o udowodnionym dzia³aniu 
rakotwórczym dla zwierz¹t i nieznanym znaczeniu dla cz³owieka.
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Niemiecka MAK-Kommission nie ustali³a wartości dopuszczalnej 
MAK dla akrylamidu, a do oceny nara¿enia ustalono dopuszczalne 
wartości w materiale biologicznym. Zwi¹zek zaliczono do kategorii 2. 
rakotwórczości (substancje, które rozwa¿a siê jako rakotwórcze dla 
ludzi, poniewa¿ istniej¹ dowody z badañ d³ugoterminowych na zwie-
rzêtach lub ograniczone dowody z badañ na zwierzêtach potwierdzone 
wynikami badañ epidemiologicznych wskazuj¹ce, ¿e mog¹ byæ one 
przyczyn¹ chorób nowotworowych). W Niemczech proces ustalenia 
wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla substancji rakotwórczych zosta³ 
roz³o¿ony na lata 2012-2015. Wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla 
substancji rakotwórczych bêd¹ ustalane na dwóch poziomach ryzyka: 
akceptowanego (4 x 10 000, 4 x 10-4) oraz tolerowanego (4 x 1000, 
4 x 10-3). Dla akrylamidu dla poziomu ryzyka tolerowanego (10-3) zapro-
ponowano wartośæ 0,7 mg/m3, a dla poziomu ryzyka akceptowanego: 
0,07 mg/m3 (10-4).

W SCOEL nie ustalono równie¿ wartości dopuszczalnego stê¿enia 
OEL, a w aneksie do dokumentacji opracowanej w 2012 r. zalecono 
przyjêcie wartości BGV (biological guidance value – wartośæ wskaźni-
kowa w materiale biologicznym) dla akrylamidu, wynosz¹c¹ dla osób 
niepal¹cych 80 pmol AAVal/g globiny. Zwi¹zek zaliczono do grupy B 
rakotwórczości oraz oznakowano informacj¹ o wch³anianiu siê przez 
skórê („skin”).

W Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Miejscu 
Pracy (Advisory Committee for Safety and Health at Work, ACSH) dla 
akrylamidu przyjêto propozycjê wartości wi¹¿¹cej (BOELV) w zakresie 
stê¿eñ 70 ÷ 100 μg/m3 (0,07 ÷ 0,1 mg/m3) na okres 3 lat.

Za podstawê do zaproponowania wartości NDS akrylamidu Zespó³ 
Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Miêdzyresortowej Komisji przy-
j¹³ dzia³anie neurotoksyczne zwi¹zku u ludzi, poniewa¿ wyniki badañ 
dzia³ania rakotwórczego u ludzi nie da³y jasnego obrazu, mog¹cego byæ 
podstaw¹ ilościowej oceny ryzyka.

Dla pañstw cz³onkowskich UE istotne znaczenie maj¹ wartości 
wi¹¿¹ce BOELV. Do czasu uzyskania jednoznacznych dowodów o dzia-
³aniu rakotwórczym akrylamidu Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS 
i NDN przyjê³a za wartośæ dopuszczaln¹ NDS dla akrylamidu stê¿enia 
0,07 mg/m3 bez ustalenia wartości NDSCh i DSB oraz oznakowanie 
substancji literami: „Carc. 1B” – substancja rakotwórcza kategorii 1B, 
„Muta. 1B” – substancja mutagenna kategorii 1B oraz „Sk” – substancja 
wch³ania siê przez skórê.

Chloro(fenylo)metan [100-44-7] jest bezbarwn¹ ciecz¹. Produkcja 
chloro(fenylo)metanu jest wielkotona¿owa. W 1995 r. chloro(fenylo)
metan produkowano w 16 pañstwach, nie ma informacji na temat 
jego produkcji w Polsce. W 2010 r. nie stwierdzono osób zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których stê¿enia chloro(fenylo)metanu by³y 
wiêksze od obowi¹zuj¹cej wartości NDS (3 mg/m3). Zwi¹zek jest stoso-
wany do: wytwarzania plastyfikatora ftalanu butylobenzylu, produkcji 
benzylocelulozy, wytwarzania barwników trójfenylometanowych 
i garbników (jako pó³produkt), produkcji alkoholu benzylowego i jego 
pochodnych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicz-
nym, perfumeryjnym oraz spo¿ywczym (produkcja dodatków smako-
wych i środków zapachowych). Nara¿enie zawodowe na chloro(fenylo)
metan mo¿e wystêpowaæ podczas jego produkcji oraz stosowania.

Chloro(fenylo)metan zosta³ zaklasyfikowany jako substancja: 
rakotwórcza (Carc. 1B), która ma potencjalne dzia³anie rakotwórcze 
dla ludzi, przy czym klasyfikacja opiera siê na wynikach badañ prze-
prowadzonych na zwierzêtach; toksyczna przez drogi oddechowe, 
szkodliwa po po³kniêciu, stwarzaj¹ca powa¿ne zagro¿enie zdrowia 
w nastêpstwie d³ugotrwa³ego nara¿enia, dra¿ni¹ca na drogi oddechowe 
i skórê, stwarzaj¹ca ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu. Na podstawie 
wyników badañ na świnkach morskich wykazano ponadto dzia³anie 
uczulaj¹ce zwi¹zku.

U ludzi nara¿onych zawodowo na du¿e stê¿enia chloro(fenylo)
metanu obserwowano dzia³anie dra¿ni¹ce zwi¹zku na oczy: pieczenie 

i ostry ból oraz obfite ³zawienie. Chloro(fenylo)metan o stê¿eniach 
powy¿ej 160 mg/m3 dodatkowo powodowa³: zapalenie spojówek 
oraz podra¿nienie, stany zapalne b³on śluzowych górnych dróg od-
dechowych. Wartości progowe podra¿nienia oczu i nosa w badaniach 
na ochotnikach wynosz¹ odpowiednio: 41 i 180 mg/m3.

Badania epidemiologiczne, w których wykazano nadwy¿kê zgonów 
z powodu raka p³uca zosta³y przeprowadzone wśród pracowników za-
trudnionych przy produkcji chlorowanych toluenów oraz chloro(fenylo)
metanu, dlatego nie mo¿na ustaliæ zwi¹zku miêdzy nara¿eniem na chlo-
ro(fenylo)metan a zwiêkszonym ryzykiem raka p³uca u ludzi, mimo i¿ 
rakotwórcze dzia³anie chloro(fenylo)metanu wykazano na podstawie 
wyników badañ doświadczalnych na zwierzêtach.

Grupa IARC zaklasyfikowa³a chloro(fenylo)metan do grupy 2A, czyli 
zwi¹zków dla których istniej¹ ograniczone dowody kancerogennego 
dzia³ania α-chlorowanych toluenów i chloro(fenylo)metanu u ludzi. 
Ponadto stwierdzono, ¿e istnieje wystarczaj¹cy dowód rakotwórczości 
chloro(fenylo)metanu u zwierz¹t doświadczalnych. W ogólnej ocenie 
uznano, ¿e ³¹czne nara¿enie na α-chlorowane tolueny i chloro(fenylo)
metan jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Na podstawie 
wyników badañ w warunkach in vitro i in vivo wykazano, ¿e zwi¹zek 
dzia³a mutagennie i klastogennie (powoduje uszkodzenie chromosomu).

Brak jest danych dotycz¹cych toksyczności rozwojowej chloro(feny-
lo)metanu oraz wp³ywu na rozrodczośæ u ludzi, natomiast w badaniach 
na zwierzêtach uzyskano sprzeczne dane dotycz¹ce potencjalnego dzia-
³ania embriotoksycznego zwi¹zku (zdolnośæ substancji do wywo³ania 
zmian patologicznych u potomstwa w wyniku nara¿enia matki w pocz¹t-
kowym okresie ci¹¿y, trwaj¹cym od poczêcia do stadium p³odowego).

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych zaproponowa³ pozo-
stawienie wartości NDS chloro(fenylo)metanu na obecnie obowi¹zuj¹-
cym poziomie, tj. 3 mg/m3 oraz zrezygnowanie z wartości NDSP, gdy¿ 
zgodnie z przyjêtymi przez Miêdzyresortow¹ Komisjê ds. NDS i NDN 
i Zespó³ zasadami ustalania wartości dopuszczalnych stê¿eñ, wartośæ 
ta nie ma uzasadnienia merytorycznego. Poniewa¿ chloro(fenylo)metan 
wykazuje w³aściwości dra¿ni¹ce na oczy i uk³ad oddechowy, zapropono-
wano przyjêcie wartości NDSCh na poziomie 9 mg/m3. Ponadto Zespó³ 
proponuje oznakowanie normatywu literami: „Carc 1B” – substancja 
rakotwórcza kategorii 1B, „I” – substancja o dzia³aniu dra¿ni¹cym, „A” 
– substancja o dzia³aniu uczulaj¹cym oraz „Sk” – substancja wch³ania 
siê przez skórê.

W innych pañstwach wartośæ dopuszczalnego stê¿enia chloro(fe-
nylo)metanu ustalono na wiêkszym poziomie, tj. 5 mg/m3.

Eter tert-butylowo-etylowy [637-92-3] jest bezbarwn¹, paln¹ 
ciecz¹ stosowan¹ w ilości do 15% jako dodatek poprawiaj¹cy w³aści-
wości utleniaj¹ce i podwy¿szaj¹cy liczbê oktanow¹ benzyn. W Polsce 
eter tert-butylowo-etylowy produkuj¹ PKN Orlen S.A. i Grupa LOTOS, 
³¹cznie ponad 170 000 t rocznie. Nara¿enie pracowników wystêpuje 
podczas wytwarzania, mieszania eteru z benzynami oraz jego transportu 
i dystrybucji. Nie ma danych na temat liczby osób nara¿onych na eter 
tert-butylowo-etylowy w Polsce oraz wielkości stê¿eñ, na jakie s¹ oni 
nara¿eni, gdy¿ nie by³o ustalonych wartości dopuszczalnych stê¿eñ 
zwi¹zku dla środowiska pracy.

Eter tert-butylowo-etylowy ³atwo wch³ania siê do organizmu drog¹ 
inhalacyjn¹. U ochotników nara¿onych inhalacyjnie na eter tert-bu-
tylowo-etylowy o stê¿eniu 106 lub 212 mg/m3 przez 2 h notowano 
podra¿nienie b³on śluzowych nosa i górnych dróg oddechowych, istot-
ne statystycznie po nara¿eniu na zwi¹zek o stê¿eniu 212 mg/m3 oraz 
niewielkie zmiany w parametrach określaj¹cych funkcje p³uc. Dzia³anie 
dra¿ni¹ce eteru na skórê i oczy stwierdzono u królików, nie wykazano 
natomiast dzia³ania uczulaj¹cego.

W badaniach doświadczalnych na zwierzêtach nie stwierdzono 
dzia³ania genotoksycznego (zdolnośæ do wywo³ania skutków w postaci 
szkodliwych zmian dziedziczonych w kwasie dezoksyrybonukleidowym, 
DNA) czy rakotwórczego eteru (ACGIH zaliczy³ zwi¹zek do grupy A4) 
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ani wp³ywu na p³odnośæ i rozrodczośæ zwierz¹t. Nie wykazano dzia³a-
nia embriotoksycznego i teratogennego zwi¹zku (zdolnośæ substancji 
do wywo³ania trwa³ych wad strukturalnych lub czynnościowych w za-
rodkach lub p³odach).

Podstaw¹ do wyznaczenia wartości NDS dla eteru tert-buty-
lowo-etylowego by³y wyniki badañ wykonanych na ochotnikach. 
Zaproponowano przyjêcie stê¿enia 100 mg/m3 za wartośæ NDS eteru 
tert-butylowo-etylowego, co jest zgodne z wartości¹ przyjêt¹ w AC-
GIH oraz wartości¹ DNEL (pochodny poziom niepowoduj¹cy zmian), 
(105 mg/m3) ustalon¹ przez producentów eteru dla zmian miejscowych 
w drogach oddechowych przy nara¿eniu inhalacyjnym d³ugotrwa³ym. 
Ze wzglêdu na dzia³anie dra¿ni¹ce eteru tert-butylowo-etylowego za-
proponowano przyjêcie stê¿enia 200 mg/m3 za wartośæ NDSCh zwi¹zku. 
Nie ma danych o wch³anianiu eteru przez skórê, dlatego normatywu 
nie oznakowano literami „Sk”.

Wartości dopuszczalnych stê¿eñ dla eteru tert-butylowo-etylowego 
wyznaczono tylko w kilku pañstwach. W Belgii oraz w Hiszpanii wartości 
TLV-TWA przyjêto na poziomie 21 mg/m3 (5 ppm), a w Finlandii na po-
ziomie 25 mg/m3. W 2013 r. w ACGIH podwy¿szono wartośæ TLV dla 
eteru z 21 do 105 mg/m3 (25 ppm), przyjmuj¹c za podstawê normatywu 
zaburzenia w uk³adzie nerwowym i w w¹trobie u szczurów oraz wyniki 
badañ na ochotnikach.

Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych zwróci³ siê do PKN 
Orlen o ocenê nara¿enia na stanowiskach pracy, na których zwi¹zek 
wystêpuje. Wykonane pomiary wykaza³y, ¿e nie wystêpowa³y przekro-
czenia wartości dopuszczalnych stê¿eñ eteru tert-butylowo-etylowego 
zaproponowanych przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych, 
tj. NDS – 100 mg/m3 i NDSCh – 200 mg/m3.

Propano-1,3-sulton [1120-71-4] jest stosowany przy produkcji m.in.: 
barwników, ¿ywic, przyspieszaczy wulkanizacji, fungicydów oraz 
insektycydów. Nara¿enie zawodowe na propano-1,3-sulton dotyczy 
osób uczestnicz¹cych w procesie produkcji lub stosuj¹cych detergenty, 
inhibitory korozji lub inne produkty powsta³e z u¿yciem tej substancji.

Propano-1,3-sulton do organizmu wch³ania siê przez uk³ad odde-
chowy, pokarmowy i skórê. Zosta³ zaklasyfikowany jako substancja 
rakotwórcza kategorii 1B oraz dzia³aj¹ca szkodliwie w kontakcie ze skór¹ 
i po po³kniêciu. Zwi¹zek wykazuje bardzo silne dzia³anie dra¿ni¹ce 
na b³ony śluzowe i skórê oraz dzia³anie uczulaj¹ce. Brak jest danych 
dotycz¹cych ostrego lub przewlek³ego dzia³ania na ludzi. W dostêpnym 
piśmiennictwie nie znaleziono równie¿ wyników badañ epidemiolo-
gicznych, które wskazywa³yby, ¿e zwi¹zek ten wywo³uje nowotwory 
u nara¿onych pracowników.

Na podstawie wyników badañ uzyskanych dla propano-1,3-sulton 
w testach in vitro i in vivo wskazano, ¿e zwi¹zek dzia³a mutagennie oraz 
genotoksycznie. Wykazywa³ dzia³anie rakotwórcze u zwierz¹t, powodu-
j¹c powstanie nowotworów mózgu i gruczo³u mlecznego, a po podaniu 
na skórê – nowotworów w miejscu podania.

Propano-1,3-sulton zosta³ zaklasyfikowany przez IARC (1999) do gru-
py 2B, czyli czynników przypuszczalnie rakotwórczych dla ludzi. W ACGIH 
(2001) zaliczono zwi¹zek do grupy A3, tzn. zwi¹zków, dla których istniej¹ 
wystarczaj¹ce dane potwierdzaj¹ce j dzia³anie rakotwórcze na zwierzêta 
doświadczalne oraz brak dowodów dzia³ania rakotwórczego na ludzi.

W ¿adnym z pañstw nie ustalono wartości normatywów higie-
nicznych dla propano-1,3-sultonu; równie¿ w Polsce brak jest takich 
normatywów.

Eksperci SCOEL (2012) zaliczyli propano-1,3-sulton do grupy A, czyli 
kancerogenów o dzia³aniu genotoksycznym bez mo¿liwości ustalenia 
wartości dopuszczalnej nara¿enia. Ze wzglêdu na ograniczone dane 
ilościowe nie oszacowano ilościowo ryzyka wyst¹pienia nowotworu, 
jednak podkreślono, ¿e kontakt ludzi z t¹ substancj¹ powinien byæ 
maksymalnie ograniczony. Eksperci zalecili oznakowanie zwi¹zku literami 
„Skin”. Propozycja SCOEL podlega³a konsultacjom publicznym przez 
Punkty Kontaktowe pañstw UE.

Miêdzyresortowa Komisja ds. NDS i NDN przyjê³a dwa akceptowalne 
poziomy ryzyka dla substancji o dzia³aniu rakotwórczym: 10-4, czyli mo¿-
liwośæ przyrostu liczby przypadków wyst¹pienia 1 nowotworu na 10 000 
osób nara¿onych na dzia³anie substancji rakotwórczej w określonym 
stê¿eniu lub 10-3, czyli mo¿liwośæ przyrostu liczby przypadków wyst¹-
pienia 1 nowotworu na 1000 osób nara¿onych. Dzia³anie rakotwórcze 
propano-1,3-sultonu stwierdzono w badaniach na zwierzêtach. Dowodu 
dzia³ania rakotwórczego propano-1,3-sultonu u ludzi w badaniach 
epidemiologicznych nie otrzymano. Zaproponowano przyjêcie wartości 
NDS dla propano-1,3-sultonu na poziomie ryzyka 10-3, tj. 0,007 mg/m3 
bez ustalenia wartości NDSCh oraz DSB z oznakowaniem normatywu 
literami: „Carc. 1B” oraz „Sk”.

Kolejne posiedzenie Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN 
zaplanowano na wrzesieñ 2014 r. Bêdzie ono w ca³ości poświêcone 
polom elektromagnetycznym, w zwi¹zku z now¹ dyrektyw¹ Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2013/35/WE z dn. 26.06.2013 r. w sprawie 
minimalnych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa 
dotycz¹cych nara¿enia pracowników na zagro¿enia spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi), (dwudziesta 
dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 
89/391/EWG) i uchylaj¹ca dyrektywê 2004/40/WE (Dz.Urz. UE L 179 
z dn. 29.6.2013 r., 1-21).

Decyzj¹ Komisji UE z dn. 3.03.2014 r. o powo³aniu cz³onków Komitetu 
Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Nara¿enia na Od-
dzia³ywanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) oraz uchyleniu 
decyzji 95/320/WE (Dz.Urz. UE L 62 z dnia 4.03.2014 r., s. 18-22) zmianie 
ulegaj¹ zasady powo³ywania cz³onków SCOEL. Nowi cz³onkowie (nieza-
le¿ni eksperci w dziedzinie: chemii, toksykologii, epidemiologii, medycyny 
pracy, higieny przemys³owej i in.) bêd¹ powo³ywani w drodze rozpisania 
konkursu, który zostanie og³oszony na stronie internetowej Komisji UE. 
Nadal cz³onków SCOEL bêdzie 21 z zachowaniem „równowagi geogra-
ficznej” pochodzenia cz³onków. Cz³onkowie Komitetu, którzy zostali 
powo³ani decyzj¹ 2009/958/WE, pozostaj¹ nimi do czasu powo³ania 
nowych ekspertów na zasadzie konkursu. Prawdopodobnie w ci¹gu 
roku zostanie zakoñczony nabór nowych cz³onków.

W Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Miejscu 
Pracy s¹ obecnie podejmowane zagadnienia dotycz¹ce powi¹zania 
rozporz¹dzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i sto-
sowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), zmieniaj¹ce dyrektywê 
1999/45/WE oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie¿ dyrektywê Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/
WE i 2000/21/WE i rozporz¹dzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniaj¹ce i uchylaj¹ce dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE z przepisami unijnymi dotycz¹cymi 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Przedsiêbiorcom z ma³ych i średnich (MŚP) 
zak³adów pracy trudno odnaleźæ siê w obu tych rozporz¹dzeniach oraz 
przepisach dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy. Równie¿ na ostatnim posie-
dzeniu Rady Zarz¹dzaj¹cej Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy w Bilbao przyjêto opiniê mobilizuj¹c¹ pañstwa cz³onkowskie 
do wypracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Rozporz¹dzenie REACH na³o¿y³o na producentów i dystrybutorów 
substancji wprowadzanych do obrotu w ilości > 10 t/rok opracowanie 
raportu bezpieczeñstwa chemicznego oraz scenariuszy nara¿enia. Sce-
nariusz nara¿enia opisuje środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne 
wystarczaj¹ce do kontrolowania nara¿enia w miejscu pracy poni¿ej 
poziomu DNEL (pochodny poziom niepowoduj¹cy zmian) dla danej 
substancji. Celem klasyfikacji substancji, zgodnie z rozporz¹dzeniem 
CLP, jest ocena zagro¿eñ dla zdrowia cz³owieka. Obowi¹zek zg³oszenia 
do ECHA klasyfikacji i oznakowania substancji jest niezale¿ny od ilości 
produkowanej czy importowanej substancji.
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Wartości DNEL musz¹ byæ ustalone dla wszystkich osób nara-
¿onych na dzia³anie substancji, tj. konsumentów, pracowników 
czy odbiorców wyrobów z uwzglêdnieniem wszystkich dróg 
nara¿enia: przez drogi oddechowe, po po³kniêciu i przez skórê. 
Wartości DNEL, które pojawiaj¹ siê w raportach bezpieczeñstwa 
i kartach charakterystyki, mog¹ byæ dla tej samej substancji 
zupe³nie ró¿ne, gdy¿ s¹ ustalane na podstawie ró¿nych danych 
przez producentów i importerów na ich w³asn¹ odpowiedzial-
nośæ, przy czym nie bêd¹ weryfikowane, ale s¹ publikowane 
na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów. 
Zasady ustalania wartości DNEL opublikowane w poradnikach 
opracowanych do rozporz¹dzenia REACH s¹ odmienne od zasad 
przyjêtych w SCOEL do ustalania wartości dopuszczalnych pozio-
mów nara¿enia zawodowego (OEL) dla substancji wystêpuj¹cych 
na stanowiskach pracy.

Wypracowane systemy ustalania wartości dopuszczalnych 
stê¿eñ dla substancji chemicznych wystêpuj¹cych w środowisku 
pracy, jak dzia³aj¹cy w UE SCOEL czy w Niemczech MAK Kommis-
sion, s¹ gwarantem ustalenia ich na poziomie bezpiecznym dla 
zdrowia pracowników, poniewa¿ w procesie ustalania wartości 
jest uwzglêdniony skutek zdrowotny.

Natomiast pracownik stosuj¹cy substancjê na stanowisku 
pracy w określonym scenariuszem nara¿enia procesie powinien 
przestrzegaæ wartości DNEL ustalonych przez producenta dla 
nara¿enia inhalacyjnego. Wartośæ ta mo¿e siê znacz¹co ró¿niæ 
od wartości wskaźnikowej dopuszczalnego nara¿enia zawodo-
wego (IOELV) ustalonej przez SCOEL dla pracownika nara¿onego 
inhalacyjnie na dzia³anie danej substancji na stanowisku pracy. 
W SCOEL przyjêto stanowisko, ¿e wartości IOELV ustalane przez 
Komisjê powinny byæ stosowane jako poziom referencyjny przy 
nara¿eniu drog¹ oddechow¹ na stanowiskach pracy, zamiast 
wartości DNEL ustalanych przez producenta/importera dla tej 
samej drogi nara¿enia zgodnie z rozporz¹dzeniem REACH.

W ECHA przyjêto inne stanowisko, gdy¿ w Komitecie ds. 
Oceny Ryzyka (RAC) s¹ analizowane wartości DNEL dla substancji 
podlegaj¹cych ograniczeniu w stosowaniu lub wymagaj¹cych 
udzielania zezwoleñ na stosowanie (substancje wzbudzaj¹ce 
szczególnie du¿e obawy, g³ównie substancje rakotwórcze 
mutagenne, dzia³aj¹ce na rozrodczośæ czy uczulaj¹co na drogi 
oddechowe). Wartości DNEL dla tego rodzaju substancji bêd¹ 
harmonizowane przez ECHA. Rozporz¹dzenie REACH zosta³o 
wprowadzone do wszystkich pañstw cz³onkowskich UE w jedna-
kowym zapisie i nie wymaga³o transpozycji do prawa krajowego, 
tak jak dyrektywy. Jest wiêc ponad przepisami krajowymi, st¹d 
ECHA uwa¿a, ¿e zharmonizowane wartości DNEL powinny byæ 
ponad wartościami IOELV.

dr Jolanta Skowroñ
– Sekretarz Miêdzyresortowej Komisji

ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
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