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

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym Instytucie 
Badawczym 29 października 2012 r. odby³o siê 70. posiedzenie Miêdzy-
resortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ 
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, podczas 
którego rozpatrywano uzasadnienia propozycji wartości dopuszczal-
nych stê¿eñ w odniesieniu do substancji chemicznych wymienionych 
w tabeli 1.

Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników po-
siedzenia Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ 
nastêpnie przed³o¿ony Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej. Dotyczy 
on wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian w wykazie wartości najwy¿-
szych dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodliwych 
dla zdrowia:

Tabela 1. Substancje chemiczne, wobec których rozpatrywano wartości NDS, NDSCh 
i NDSP na 70. posiedzeniu Komisji

Lp. Nazwa i numer CAS  
substancji chemicznej 

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enia 
w zale¿ności od czasu nara¿enia 

w ci¹gu zmiany roboczej, w mg/m3

NDS NDSCh NDSP
20. Anilina [62-53-3] 1,9 3,8 –
299. Nadtlenek wodoru [7722-84-1] 0,4 0,8 –
322. Octan etylu [141-78-6] 734 1468 –
393. Wysokorafi nowane* oleje mi-

neralne z wy³¹czeniem cieczy 
obróbkowych [–]
– frakcja wdychalna 5 – –

397. Tlenek wapnia [1305-78-8]
– frakcja respirabilna
– frakcja wdychalna

1
2

4
6

–
–

436. Wodorotlenek wapnia
[1305-62-0]
– frakcja respirabilna
– frakcja wdychalna

1
2

4
6

–
–

* Wysokorafinowane oleje mineralne to oleje z nieistotn¹ zawartości¹ WWA, które 
nie s¹ sklasyfikowane jako rakotwórcze w UE

Anilina (CAS: 62-53-3) jest wyjściow¹ substancj¹ do otrzymywania 
zwi¹zków przejściowych, stosowanych w przemyśle gumowym, che-
micznym i farmaceutycznym. Produkcja aniliny jest wielkotona¿owa. 
Anilina jest sklasyfikowana jako substancja toksyczna, dzia³aj¹ca przez 
drogi oddechowe, w kontakcie ze skór¹ i po po³kniêciu. Mo¿e powodo-
waæ uszkodzenie oczu i uczulenie w kontakcie ze skór¹. Jest mutagenem 
kat. 3. (wg rozporz¹dzenia CLP Muta. 2) oraz zwi¹zkiem rakotwórczym 
kat. 3. (wg rozporz¹dzenia CLP Carc. 2).

W Polsce, wg danych GIS w 2007 oraz 2010 r., nie by³o pracowni-
ków nara¿onych na anilinê o stê¿eniu w powietrzu przekraczaj¹cym 
wartości obowi¹zuj¹cego NDS (5 mg/m3). W 2010 r. poziomy stê¿eñ 
aniliny na stanowiskach pracy przy produkcji chemikaliów i wyrobów 
chemicznych oraz w dziale redukcji wynosi³y > 0,1 NDS ÷ 0,5 NDS; 

38 osób by³o nara¿onych. W 2011 r. liczba pracowników w sektorach 
nara¿onych na anilinê w podanych stê¿eniach wynosi³a 41.

W ostrych zatruciach pracowników nara¿onych zawodowo 
na anilinê, jako skutki jej dzia³ania obserwowano: sinicê, niedokrwistośæ 
z obecności¹ cia³ek Heinza w krwinkach czerwonych, ogólne os³abienie 
organizmu, zaburzenia umys³owe, drgawki oraz dusznośæ. Za kry-
tyczne skutki toksyczne po cyklicznym nara¿eniu uznano tworzenie 
siê methemoglobiny (MetHb) i jej dzia³anie toksyczne na erytrocyty. 
W methemoglobinie ¿elazo w grupie hemowej jest utlenione do Fe3+, 
dlatego MetHb nie ma zdolności do przenoszenia tlenu. Gromadzenie 
siê MetHb w erytrocytach i odpowiadaj¹cy temu spadek ilości przeno-
szonego tlenu prowadz¹ do skutków toksycznych, których nasilenie 
zale¿y od poziomu MetHb. Pierwszym, widocznym symptomem zatrucia 
MetHb jest sinica, po której wystêpuj¹ objawy neurologiczne ze strony 
ośrodkowego uk³adu nerwowego, a w miarê wzrostu stê¿enia MetHb 
tak¿e inne oznaki niedotlenienia. Uszkodzone przez anilinê erytrocyty 
s¹ wychwytywane g³ównie przez śledzionê, co mo¿e prowadziæ nie tylko 
do uwolnienia aniliny i/lub jej metabolitów w tym narz¹dzie, ale tak¿e 
do nagromadzenia ¿elaza w w¹trobie (hemosyderoza), co z kolei mo¿e 
powodowaæ: peroksydacjê lipidów, utlenianie bia³ek i DNA. Wartośæ NDS 
aniliny na poziomie 1,9 mg/m3 wyprowadzono z dostêpnych danych 
na podstawie wyników badañ ludzi. Aby zapobiec powstawaniu MetHb 
we krwi przy krótkim czasie nara¿enia na anilinê, określono wartośæ 
NDSCh na poziomie 2 x wartośæ NDS, czyli 3,8 mg/m3. Zwi¹zek ozna-
kowano literami „Sk” – substancja wch³ania siê przez skórê.

W Miêdzynarodowej Agencji Badañ nad Rakiem (IARC) zaliczono 
anilinê do grupy 3. – zwi¹zków nieklasyfikowanych pod wzglêdem 
rakotwórczości dla ludzi. Zgodnie ze strategi¹ Komitetu Naukowego 
ds. Dopuszczalnych Norm Nara¿enia na Oddzia³ywanie Czynników 
Chemicznych w Pracy (SCOEL) anilina zosta³a zaklasyfikowana do grupy 
C (genotoksyczne kancerogeny, dla których mo¿na ustaliæ praktyczn¹ 
wartośæ dopuszczaln¹ na podstawie istniej¹cych danych). W SCOEL 
wartośæ OEL aniliny 1,94 mg/m3 (0,5 ppm) wyprowadzono na podsta-
wie wyników badañ na ochotnikach, u których po doustnym podaniu 
aniliny oznaczano poziom MetHb we krwi. Ustalono równie¿ wartośæ 
STEL (krótkoterminow¹) aniliny, aby zapobiec powstawaniu MetHb, 
gdy czas nara¿enia pracowników jest krótk, i na poziomie 2 x wartośæ 
OEL, czyli 3,8 mg/m3.

Nadtlenek wodoru (CAS: 7722-84-1) jest ciecz¹ o w³aściwościach 
wybuchowych i utleniaj¹cych stosowan¹ jako: utleniacz paliwa rakie-
towego, środek odka¿aj¹cy (w formie wody utlenionej), silny utleniacz 
w wielu reakcjach chemicznych, substrat w syntezie zwi¹zków chemicz-
nych oraz w środkach chemii gospodarczej.

W Polsce, wg danych GIS w 2007 r. oraz w 2010 r., nie by³o pracowni-
ków nara¿onych na nadtlenek wodoru o stê¿eniach w powietrzu prze-
kraczaj¹cych wartości NDS –1,5 mg/m3 oraz NDSCh – 4 mg/m3. W 2010 r. 
liczba ta, w odniesieniu do stê¿eñ >0,1 NDS ÷ 0,5 NDS, wynosi³a 322 
osoby. Nie notowano pracowników nara¿onych na nadtlenek wodoru 
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o zakresie stê¿eñ > 0,5NDS ÷ > NDS. W 2011 r. 192 pracowników by³o 
nara¿onych na nadtlenek wodoru o zakresie stê¿eñ > 0,1 NDS ÷ 0,5 NDS, 
a w zakresie stê¿eñ > 0,5 NDS ÷ > NDS nie notowano osób nara¿onych. 
Pracownicy byli zatrudnieni przy produkcji chemikaliów i wyrobów 
chemicznych, artyku³ów spo¿ywczych, tekstyliów, odzie¿y, wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych, metalowych wyrobów gotowych, a tak¿e 
w edukacji, dzia³alności us³ugowej zwi¹zanej z wy¿ywieniem, badaniami 
naukowymi i pracami rozwojowymi, w reklamie, badaniach rynku oraz 
w dzia³alności szpitali.

Nadtlenek wodoru w warunkach nara¿enia zawodowego wch³ania 
siê do organizmu drog¹ inhalacyjn¹ i przez skórê. G³ównymi skutkami 
ekspozycji ostrej inhalacyjnej na mg³y lub pary nadtlenku wodoru o du-
¿ych stê¿eniach u ludzi by³o dzia³anie dra¿ni¹ce oraz stany zapalne nosa 
i gard³a. Nara¿enie na nadtlenek wodoru o du¿ym stê¿eniu powodowa³o 
u osób nara¿onych: bóle i zawroty g³owy, nudności, wymioty, drgawki, 
niedow³ad, obrzêk p³uc, utratê przytomności oraz wstrz¹s. Nawet krótkie 
okresy nara¿enia mog³y powodowaæ u ludzi poparzenie i ³zawienie oczu. 
U pracowników zawodowo nara¿onych na zwi¹zek obserwowano 
odbarwienia w³osów, krwawienie z nosa, dzia³anie dra¿ni¹ce na oczy 
i b³ony śluzowe dróg oddechowych.

W IARC zaliczono nadtlenek wodoru do grupy 3., czyli do zwi¹zków 
nieklasyfikowanych jako rakotwórcze dla ludzi, uznaj¹c za niewystar-
czaj¹ce dowody dzia³ania rakotwórczego tego zwi¹zku na zwierzêta 
doświadczalne.

Za skutek krytyczny dzia³ania nadtlenku wodoru przyjêto jego miej-
scowe dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê, drogi oddechowe i oczy. Skutki 
dzia³ania dra¿ni¹cego nadtlenku u ludzi obserwowano, gdy jego stê¿enie 
wynosi³o 0,83 mg/m3 (0,6 ppm). Stê¿enie to przyjêto za wartośæ LOAEL 
i przy zastosowaniu jednego wspó³czynnika niepewności wyliczono 
wartośæ NDS na poziomie 0,4 mg/m3. Ze wzglêdu na dzia³anie dra¿-
ni¹ce nadtlenku wodoru ustalono wartośæ NDSCh – 0,8 mg/m3 oraz 
oznakowano go substancjê liter¹ „C” – substancja o dzia³aniu ¿r¹cym.

Octan etylu (CAS: 141-78-6) jest lotn¹ ciecz¹ u¿ywan¹ w przemyśle 
kosmetycznym, spo¿ywczym (jako środek zapachowy), organicznym 
oraz farmaceutycznym. Zwi¹zek jest stosowany jako odczynnik w labo-
ratoriach, plastyfikator tworzyw sztucznych, rozpuszczalnik organiczny 
farb, lakierów, emalii, ¿ywic estrowych, olejów, t³uszczów oraz surowiec 
w wielu syntezach organicznych.

Octan etylu w warunkach nara¿enia zawodowego wch³ania siê 
do organizmu drog¹ inhalacyjn¹ i przez skórê. Nara¿eni na ten zwi¹zek 
s¹ g³ównie pracownicy zatrudnieni przy jego produkcji. W 2007 r. w Pol-
sce liczba osób zawodowo nara¿onych na octan etylu powy¿ej wartości 
NDS (200 mg/m3) wynosi³a 46, a w 2010 r. – 45. Za skutek krytyczny 
dzia³ania octanu etylu u ludzi nara¿onych drog¹ inhalacyjn¹ przyjêto 
dzia³anie dra¿ni¹ce zwi¹zku na oczy i b³ony śluzowe dróg oddechowych. 
Wartośæ NDS  równ¹ 734 mg/m3 wyliczono na podstawie wyników badañ 
przeprowadzonych na ochotnikach. Ze wzglêdu na dzia³anie dra¿ni¹ce 
octanu etylu ustalono wartośæ NDSCh równ¹ 2 x wartośæ NDS, czyli 
1468 mg/m3. Ponadto wprowadzono oznakowanie liter¹ „I” – substancja 
o dzia³aniu dra¿ni¹cym.

Wysokorafinowane oleje mineralne (CAS: –) to oleje z nieistotn¹ 
zawartości¹ WWA, niesklasyfikowane jako rakotwórcze w UE, stosowa-
ne w przetwórstwie ¿ywności, w przemyśle m.in. jako smary, p³yny hy-
drauliczne, dielektryki, przenośniki i wymienniki ciep³a, ch³odziwa, p³yny 
szlifierskie, czynniki ch³odz¹ce i hartuj¹ce stal czy środki antykorozyjne. 
S¹ tak¿e sk³adnikami kosmetyków i środków leczniczych.

Wed³ug danych G³ównego Inspektora Sanitarnego liczba nara-
¿onych na mg³y olejowe w Polsce powy¿ej obowi¹zuj¹cej wartości 
NDS (5 mg/m3) i NDSCh (10 mg/m3) wynosi³a: w 2007 r. 135 osób, 
a w 2010 r. 12 osób. Informacje te dotycz¹ wszystkich rodzajów olejów, 

poniewa¿ dotychczas brak by³o wartości NDS dla wysokorafinowanych 
olejów mineralnych.

W IARC zaklasyfikowano wysokorafinowane oleje mineralne do gru-
py 3. kancerogenów (tj. substancji nieklasyfikowalnych pod wzglêdem 
dzia³ania rakotwórczego). Z drugiej strony oleje mineralne nierafinowane 
i średniorafinowane zaliczono do grupy 1. (tj. substancji o udowodnio-
nym dzia³aniu rakotwórczym). Podstaw¹ obliczenia wartości NDS dla 
frakcji wdychalnej wysokorafinowanych olejów mineralnych by³y wyniki 
badañ doświadczalnych na szczurach. Wartośæ NDS dla frakcji wdy-
chalnej wysokorafinowanych olejów mineralnych przyjêto na poziomie 
5 mg/m3. Wartośæ ta jest zgodna z wartości¹ OEL zalecan¹ przez SCOEL. 
Ze wzglêdu na brak w³aściwości dra¿ni¹cych wysokorafinowanych 
olejów mineralnych nie określono wartości NDSCh.

Tlenek wapnia (CAS: 1305-78-8) ma zastosowanie w: budow-
nictwie, metalurgii, przemyśle szklarskim i ceramicznym, jest równie¿ 
u¿ywany jako insektycyd i nawóz sztuczny w rolnictwie oraz do otrzy-
mywania karbidu. Wapno palone (oko³o po³owa wyprodukowanej ilości 
CaO) jest surowcem do produkcji wapna hydratyzowanego Ca (OH) 2 

w procesie gaszenia. Tlenek wapnia jest substancj¹ wielkotona¿ow¹.
Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których wystê-

powa³y py³y tlenku wapnia o stê¿eniach powy¿ej wartości NDS 2 mg/m3 
wynosi³a w 2007 r. 85, a w 2010 r.: w zakresach stê¿eñ > 0,1 NDS ÷ 0,5 NDS
(0,2÷1 mg/m3) – 355, o zakresach stê¿eñ > 0,5 NDS ÷ NDS (1 ÷ 2 mg/m3)
– 27, a o stê¿eniu > NDS (2 mg/m3) – 47. W 2011 r. liczby te wynosi³y 
ju¿ odpowiednio: 211, 40 i 33 osoby. Pracownicy ci byli zatrudnieni przy 
produkcji: skór, wyrobów ze skór wyprawionych, chemikaliów i wyrobów 
chemicznych, wyrobów z pozosta³ych mineralnych surowców nieme-
talicznych, metalowych wyrobów gotowych, artyku³ów spo¿ywczych, 
urz¹dzeñ elektrycznych oraz przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w: 
energiê elektryczn¹, gaz, parê wodn¹ i powietrze do uk³adów klimaty-
zacyjnych, a tak¿e dzia³alności zwi¹zanej ze zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów, odzyskiem surowców oraz edukacyjnej.

Do Rejestru Chorób Zawodowych wywo³anych wybranymi czynnika-
mi w latach 2001-2010, prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy 
w £odzi, zg³oszono 2 przypadki chorób skóry zwi¹zane z nara¿eniem 
na wapñ i jego zwi¹zki – w górnictwie i zak³adach wydobywania oraz 
w zak³adach przetwórstwa przemys³owego. Do wyznaczenia wartości 
NDS dla frakcji wdychalnej tlenku wapnia przyjêto wyniki badañ ochot-
ników nara¿onych na dzia³anie py³ów tlenku wapnia. Za skutki krytyczne 
dzia³ania tlenku wapnia u ludzi przyjêto odczuwanie podra¿nienia oraz 
potencjalne obni¿enie parametrów spirometrycznych p³uc. Frakcja respi-
rabilna jest najgroźniejsz¹ frakcj¹ aerozoli, która dostaje siê do obszaru 
wymiany gazowej p³uc, a stamt¹d razem z krwi¹ jest rozprowadzana 
po ca³ym organizmie, przy czym frakcja respirabilna stanowi ok. 1/3 
frakcji wdychalnej. Wartośæ NDS dla frakcji respirabilnej tlenku wapnia 
przyjêto na poziomie 1 mg/m3, a dla frakcji wdychalnej – 2 mg/m3. War-
tośæ NDSCh dla frakcji respirabilnej tlenku wapnia przyjêto na poziomie 
4 mg/m3, zaś dla wdychalnej – 6 mg/m3.

G³ównym skutkiem nara¿enia na py³y wodorotlenku wapnia (CAS: 
1305-62-0) jest dzia³anie ¿r¹ce. Wodorotlenek wapnia, pospolicie zwany 
wapnem gaszonym, jest stosowany: w cukrownictwie do oczyszczania 
soku buraczanego, jako substancja zmiêkczaj¹ca wodê, do produkcji 
nawozów sztucznych, w energetyce do procesów odsiarczania spalin, 
w procesach chemicznych, do malowania oraz jako sk³adnik zaprawy 
murarskiej. W 2007 r. w Polsce na stanowiskach pracy, gdzie wystêpowa³y 
py³y wodorotlenku wapnia o stê¿eniach powy¿ej NDS – 2 mg/m3, by³y 
zatrudnione 4 osoby, pracuj¹ce przy produkcji wyrobów z surowców nie-
metalicznych. W 2010 r. liczba pracowników nara¿onych na wodorotlenek 
wapnia o zakresach stê¿eñ > 0,1 NDS ÷ 0,5 NDS (0,2 ÷ 1 mg/m3) wynosi³a 
48, o zakresach stê¿eñ > 0,5 NDS ÷ NDS (1 ÷ 2 mg/m3) 41, a o stê¿eniu 
> NDS (2 mg/m3) – 25. W 2011 r. nara¿onych na wodorotlenek wapnia 
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o zakresach stê¿eñ > 0,1 NDS ÷ 0,5 NDS (0,2 ÷ 1 mg/m3) by³o 60 osób, 
o zakresach stê¿eñ > 0,5 NDS ÷ NDS (1 ÷ 2 mg/m3) 47, a w stê¿eniu 
> NDS (2 mg/m3) 25 osób. Pracownicy ci byli zatrudnieni przy produkcji: 
skór, wyrobów ze skór wyprawionych, chemikaliów i wyrobów chemicz-
nych, wyrobów z pozosta³ych mineralnych surowców niemetalicznych, 
metalowych wyrobów gotowych, a tak¿e przy robotach budowlanych 
zwi¹zanych ze wznoszeniem budynków oraz w edukacji. Bior¹c pod 
uwagê analogie w dzia³aniu tlenku i wodorotlenku wapnia, który 
powstaje na skutek reakcji z wod¹ tego pierwszego, przyjêto wartośæ 
NDS dla frakcji wdychalnej wodorotlenku wapnia – 2 mg/m3 i wartośæ 
NDSCh – 6 mg/m3 oraz dla frakcji respirabilnej wartości NDS – 1 mg/m3

i wartośæ NDSCh – 4 mg/m3.
Przedmiotem obrad 70. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji 

ds. NDS i NDN by³y ponadto propozycje zmian w wykazie wartości 
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ chemicznych czynników szkodli-
wych dla zdrowia (czêśæ A i B) w zwi¹zku z wprowadzeniem definicji 
frakcji aerozoli oraz weryfikacja obecnie obowi¹zuj¹cych wartości NDS 
i NDSP dla 3 substancji chemicznych: acetaldehyd, bezwodnik octowy, 
chloro(fenylo) metan, gdy¿ zgodnie z zasadami przyjêtymi przez Miê-
dzyresortow¹ Komisjê ds. NDS i NDN, obie te wartości nie mog¹ razem 
wystêpowaæ (tabela 2.).

Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników 
posiedzenia, Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a wniosek w sprawie 
wprowadzenia do za³¹cznika nr 1 w czêści A zmian dla 39 substancji 
chemicznych (tabela 3.) oraz do za³¹cznika nr 1 w czêści B zmian dla 19 
czynników py³owych w kontekście definicji frakcji aerozoli (tabela 4.). 
Wniosek zosta³ przed³o¿ony ministrowi w³aściwemu do spraw pracy.

Tabela 2. Weryfi kacja obecnie obowi¹zuj¹cych wartości NDS i NDSP dla acetaldehydu, 
bezwodnika octowego oraz chloro(fenylo)metanu

Pozycja 
w wy-
kazie 
NDS

(2002 r.)

Nazwa i numer CAS substancji 
chemicznej (w nawiasach podano 
poprzednio stosowan¹ nazwê 
substancji)

Najwy¿sze dopuszczalne 
stê¿enie w mg/m3 w zale¿-

ności od czasu nara¿enia 
w ci¹gu zmiany roboczej
NDS NDSCh NDSP

1. Acetaldehyd [75-07-0] – – 45

39. Bezwodnik octowy [108-24-7] 10 20 –

81. Chloro(fenylo)metan (benzylu chlorek)
[100-44-7] 3 – –

Tabela 3. Zmiany zapisów w za³. nr 1 w czêści A wykazu dla 39 substancji chemicznych

Lp.
Nazwa i numer CAS substancji chemicznej 
(w nawiasach podano poprzednio stosowan¹ 
nazwê substancji)

Najwy¿sze dopuszczal-
ne stê¿enie w mg/m3 
w zale¿ności od czasu 

nara¿enia w ci¹gu 
zmiany roboczej

NDS NDSCh NDSP
1. Acetanilid – frakcja wdychalna1) [103-84-4] 6 – –
2. Amidosiarczan (VI) amonu – frakcja wdychalna1)

[7773-06-0] 10 – –
3. 4-Aminofenol (p-aminofenol) – frakcja wdychalna1) 

[123-30-8] 5 – –
4. Asfalt naftowy – frakcja wdychalna1) [8052-42-4] 5 10 –
5. Bezwodnik ftalowy – frakcja wdychalna1) i pary

[85-44-9] 1 2 –
6. 2,2-Bis (4-hydroksyfenylo) propan (bisfenol-A) – 

frakcja wdychalna1) [80-05-7] 5 10 –
7. Chlorek amonu (amonowy chlorek) – frakcja wdy-

chalna1) i pary [12125-02-9] 10 20 –
8. Cyna [7440-31-5] i jej zwi¹zki nieorganiczne, z wy-

j¹tkiem stannanu (cyny wodorku) – w przeliczeniu 
na Sn – frakcja wdychalna1) 2 – –

9. Dichlorek cynku (chlorek cynku) – frakcja wdychal-
na1) [7646-85-7] 1 2 –

10. Dikwatu dibromek – dibromek 1,1’-etyleno-2,2’-di-
pirydylowy – frakcja wdychalna1) [85-00-7] 0,1 0,3 –

11. 4’-Etoksyacetanilid (fenacetyna) – frakcja wdychal-
na1) [62-44-2] 5 – –

12. Ftalan dibutylu – frakcja wdychalna1) [84-74-2] 5 – –
13. Glicerol – frakcja wdychalna1) [56-81-5] 10 – –
14. Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany) 

[7429-90-5]
a) frakcja wdychalna1)

b) frakcja respirabilna2)
2,5
1,2

–
–

–
–

15. 10-Hydrat heptaoksotetraboranu sodu
(sodowy czteroboran dziesiêciowodny, boraks) – 
frakcja wdychalna1) [1303-96-4] 0,5 2 –

16. Kadm [7440-43-9] i jego zwi¹zki nieorganiczne – 
w przeliczeniu na Cd:
a) frakcja wdychalna1)

b) frakcja respirabilna2)
0,01

0,002
–
–

–
–

17. Kwas adypinowy – frakcja wdychalna1)

[124-04-9] 5 10 –
18. Mangan [7439-96-5] i jego zwi¹zki nieorganiczne – 

w przeliczeniu na Mn
a) frakcja wdychalna1)
b) frakcja respirabilna2)

0,2
0,05

–
–

–
–

19. Metoksychlor – frakcja wdychalna1) [72-43-5] 10 – –
20. Parafi na sta³a – frakcja wdychalna1) [8002-74-2] 2 – –
21. Pentatlenek wanadu – frakcja wdychalna1)

[1314-62-1]1 0,05 – –
22. Peroksoboran (III) sodu (nadboran sodu) i jego hy-

draty – frakcja wdychalna1)

[11138-47-9; 15120-21-5; 10332-33-9; 10486-00-7; 
13517-20-9; 7632-04-4] 

4 8 –

23. Peroksodisiarczan (VI) potasu – frakcja wdychalna1)

[7727-21-1] 0,1 – –
24. Spaliny silnika Diesla – frakcja respirabilna2) [–] 0,5 – –
25. Srebro – frakcja wdychalna1) [7440-22-4] 0,05 – –
26. 4,4’-Tiobis (6-tert-butylo-3-metylofenol) – frakcja 

wdychalna1) [96-69-5] 10 – –
27. Tiuram – disulfi d tetrametylotiuramu – frakcja wdy-

chalna1)  [137-26-8] 0,5 – –
28. Tlenek cynku [1314-13-2] – w przeliczeniu na Zn – 

frakcja wdychalna1)
5 10 –

29. Tlenek magnezu – frakcja wdychalna1) [1309-48-4] 10 – –
30. Tlenek wapnia – frakcja wdychalna1) [1305-78-8] 2 6 –
31. Tlenki ¿elaza – w przeliczeniu na Fe – frakcja respi-

rabilna2) [1309-37-1] 5 10 –
32. 1,3,5-Triazinano-2,4,6-trion (cyjanurowy kwas) – 

frakcja wdychalna1) [108-80-5] 10 – –
33. 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna (cyjanurowy chlorek) 

– frakcja wdychalna1) i pary [108-77-0] 0,05 0,1 –
34. Tritlenek diboru (borowy tlenek) – frakcja wdychal-

na1) [1303-86-2] 10 – –
35. Tritlenek glinu [1344-28-1] –w przeliczeniu na Al:

a) frakcja wdychalna1)

b) frakcja respirabilna2)
2,5
1,2

–
–

–
–

36. Wêglan wapnia – frakcja wdychalna1) [471-34-1] 10 – –
37. Wodorotlenek glinu [21645-51-2] – w przeliczeniu na Al:

a) frakcja wdychalna1)

b) frakcja respirabilna2)
2,5
1,2

–
–

–
–

38.  Wolfram – frakcja wdychalna1) [7440-33-7] 5 – –
39.  ¯elazowanad – frakcja wdychalna1) [12604-58-9] 1 3 –

1) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 
w drogach oddechowych stwarza zagro¿enie dla zdrowia.
2) Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca do dróg oddechowych, która stwarza 
zagro¿enie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
Uwaga:
Definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji py³u ca³kowitego.
Definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji py³u respirabilnego.
Do pobierania próbek aerozoli frakcji wdychalnej oraz respirabilnej nale¿y stosowaæ 
przyrz¹dy spe³niaj¹ce wymagania przyjêtych definicji. Do 2015 r. pobieranie próbek ae-
rozoli w środowisku pracy mo¿e byæ równie¿ realizowane z zastosowaniem przyrz¹dów 
stosowanych do pobierania próbek py³u ca³kowitego oraz py³u respirabilnego.
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Tabela 4. Zmiany zapisów w za³. nr 1 w czêści B wykazu dla 19 py³owych czynników 
szkodliwych dla zdrowia

Lp. Nazwa i nr CAS
czynnika szkodliwego dla zdrowia

Najwy¿sze 
dopuszczalne 

stê¿enie

mg/m3 w³ókien 
w cm3

1 2 3 4

1. Py³y zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 50%
[14808-60-7]; [14464-46-1], [15468-32-3]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)
2

0,3
–
-

2. Py³y zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê od 2% do 50%
[14808-60-7]; [14464-46-1], [15468-32-3]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)
4
1

–
-

3. Py³y zawieraj¹ce azbest (jeden lub wiêcej rodzajów 
azbestu wymienionych poni¿ej):
– aktynolit [77536-66-4]
– antofi lit [77536-67-5]
– chryzotyl 12001-29-5]
– grueneryt (amozyt) [12172-73-5]
– krokydolit [12001-28-4]
– tremolit [77536-68-6]
– frakcja wdychalna1)

– w³ókna respirabilne3)
0,5

-
–

0,1

4. Py³y grafi tu [7782-42-5], [7440-44-0]
a) py³y grafi tu naturalnego:
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

b) py³y grafi tu syntetycznego:
– frakcja wdychalna1)

4
1

6

–
-

-

5. Inne nietruj¹ce py³y przemys³owe – w tym zawieraj¹ce 
krystaliczn¹ krzemionkê poni¿ej 2%
[–]
– frakcja wdychalna1) 10 -

6. Py³y organiczne pochodzenia zwierzêcego
i roślinnego [–]
a) zawieraj¹ce 10% lub wiêcej krystalicznej krzemionki
– frakcja wdychalna1)
– frakcja respirabilna2)

b) zawieraj¹ce poni¿ej 10% krystalicznej krzemionki
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2) 

2
1

4
2

–
-

–
-

7. Py³y talku i talku zawieraj¹cego w³ókna mineralne 
(w tym azbest) [14807-96-6]
a) talk nie zawieraj¹cy w³ókien mineralnych (w tym 
azbestu)
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

b) talk zawieraj¹cy w³ókna mineralne (w tym azbest)
– frakcja wdychalna1)

– w³ókna respirabilne3)

4
1

1
-

–
-

–
0,5

8. Py³y sztucznych w³ókien mineralnych [–]
a) py³y sztucznych w³ókien mineralnych, z wyj¹tkiem 
w³ókien ceramicznych
– frakcja wdychalna1)

– w³ókna respirabilne3)

b) py³y w³ókien ceramicznych
– frakcja wdychalna1)

– w³ókna respirabilne3)

c) py³y w³ókien ceramicznych w mieszaninie z innymi 
sztucznymi w³óknami mineralnymi
– frakcja wdychalna1)

– w³ókna respirabilne3)

2
–

1
–

1
-

–
1

–
0,5

–
0,5

9. Py³y cementów portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)
6
2

–
-

10. Py³y apatytów i fosforytów [–]
a) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê poni¿ej 2%
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

b) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 2%
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

6
2

4
1

–
-

–
-

11. Py³y sadzy technicznej4)

[1333-86-4]
– frakcja wdychalna1) 4 -

12. Py³y wêgla kamiennego i brunatnego [–]
a) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 50%
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

b) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 10% 
do 50%
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

c) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê od 2% do 10%
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

d) zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê poni¿ej 2%
– frakcja wdychalna1)

1
0,3

2
1

4
2

10

–
-

–
-

–
-

-
13. Py³y drewna [–]

a) py³y drewna z wyj¹tkiem py³ów drewna twardego, 
takiego jak buk i d¹b
– frakcja wdychalna1)

b) py³y drewna twardego, takiego jak buk i d¹b
– frakcja wdychalna1)

c) py³y drewna mieszane zawieraj¹ce py³ drewna twar-
dego, takiego jak buk i d¹b
– frakcja wdychalna1)

4

2

2

–

–

-

14. Py³y krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych
a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana 
[61790-53-2]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana5) 
[68855-54-9]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (str¹cona 
i ¿el) [112926-00-8]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

d) krzemionka stopiona (szk³o kwarcowe)
[60676-86-0]
– frakcja wdychalna1)

– frakcja respirabilna2)

10
2

2
1

10
2

2
1

–
-

–
-

–
-

–
-

15. Py³y wêglika krzemu niew³óknistego o zawartości kry-
stalicznej krzemionki poni¿ej 2% [409-20-2]
– frakcja wdychalna1) 10 -

16. Py³y gipsu zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê poni¿ej 
2% i nie zawieraj¹ce azbestu [7778-18-9]
– frakcja wdychalna1) 10 -

17. Py³y dolomitu zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê po-
ni¿ej 2% i nie zawieraj¹ce azbestu [–]
– frakcja wdychalna1) 10 -

18. Py³y kaolinu zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemionkê poni-
¿ej 2% i nie zawieraj¹ce azbestu [1332-58-7]
– frakcja wdychalna1) 10 -

19. Py³y ditlenku tytanu zawieraj¹ce krystaliczn¹ krzemion-
kê poni¿ej 2% i nie zawieraj¹ce azbestu
[13463-67-7]
– frakcja wdychalna1) 10 -

1) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 
w drogach oddechowych stwarza zagro¿enie dla zdrowia.
2) Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikaj¹ca do dróg oddechowych, która stwarza 
zagro¿enie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
3) W³ókna respirabilne – w³ókna o d³ugości powy¿ej 5 μm, o maksymalnej średnicy poni¿ej 
3 μm i o stosunku d³ugości do średnicy > 3.
4) Dotyczy sadzy technicznej niezawieraj¹cej wiêcej benzo [a] pirenu ni¿ 35 mg w 1 kg sadzy
5) Poddana obróbce termicznej powy¿ej 800 oC.
Uwaga:
Definicja frakcji wdychalnej odpowiada definicji py³u ca³kowitego.
Definicja frakcji respirabilnej odpowiada definicji py³u respirabilnego.
Do pobierania próbek aerozoli frakcji wdychalnej oraz respirabilnej nale¿y stosowaæ 
przyrz¹dy spe³niaj¹ce wymagania przyjêtych definicji. Do 2015 r. pobieranie próbek ae-
rozoli w środowisku pracy mo¿e byæ równie¿ realizowane z zastosowaniem przyrz¹dów 
stosowanych do pobierania próbek py³u ca³kowitego oraz py³u respirabilnego.
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