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Od Au to ra

Od I wy da nia ni niej szej bro szu ry upły nę ły już 4 la ta. W tym cza sie na stą -
pi ły zmia ny w prze pi sach do ty czą cych sub stan cji i ich mie sza nin. Zmia ny te
zwią za ne są z trwa ją cym wdra ża niem w ży cie roz po rzą dzeń RE ACH i CLP −
opu bli ko wa nych od po wied nio w 2006 i 2008 ro ku. Obec ne II wy da nie zo -
sta ło znacz nie roz sze rzo ne i zak tu ali zo wa ne pod tym ką tem.

Szcze gól nie ten dru gi prze pis wpro wa dza po trze bę nie wiel kiej zmia ny
po dej ścia do pro ble mu bez pie czeń stwa pra cy z nie bez piecz ny mi czyn ni ka -
mi che micz ny mi. Wpro wa dzo no mię dzy in ny mi no wy spo sób kla sy fi ko wa -
nia, ozna cza nia pik to gra ma mi, zli kwi do wa no zwro ty „R” a w to miej sce
wpro wa dzo no zwro ty „H”.

W związ ku z trwa ją cym okre sem przej ścio wym obec na bro szu ra za wie -
ra in for ma cje jak oce niać ry zy ko za wo do we, ma jąc do dys po zy cji kla sy fi ka -
cję i ozna cza nie we dług sta rych prze pi sów, jak rów nież uwzględ nia no wą
kla sy fi ka cję i ozna cza nie.
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Pod sta wy oce ny ry zy ka che micz ne go

Jak po wie dział Pa ra cel sus – oj ciec tok sy ko lo gii – „Cóż jest tru ci zną?
Wszyst ko jest tru ci zną i nic nie jest tru ci zną. Tyl ko daw ka czy ni, że da na sub -
stan cja nie jest tru ci zną”. Osią gnię cia współcze snej na uki wska zu ją in ne kry -
te ria, po za daw ką, cha rak te ry zu ją ce sub stan cję pod wzglę dem jej
szko dli wo ści. Można jednak powiedzieć, że myśl Pa ra cel susa reprezentuje
podejście charakterystyczne dla oceny ryzyka zawodowego.

Obec ność czyn ni ków che micz nych, ich wy ko rzy sta nie, a za tem zwią za -
ne z tym ry zy ko, we dług po wszech ne go prze ko na nia, ogra ni cza się do prze -
my słu che micz ne go i bra nż po krew nych, czy li tych wy twa rza ją cych ta kie
ma te ria ły lub je prze twa rza ją cych. Jest to prze ko na nie błęd ne, po wo du ją ce
nie jed no krot nie igno ro wa nie po wa żnych za gro żeń wy stę pu ją cych na sta -
no wi skach pra cy, mo gą cych mieć wpływ na zdro wie pra cow ni ków a na wet
ich ży cie. Ry zy ko zwią za ne z nie bez piecz nym czyn ni kiem che micz nym po -
wsta je, gdy czyn nik ten ma bez po śred ni kon takt z or ga ni zmem czło wie ka
lub w przy pad ku je go nie kon tro lo wa ne go uwol nie nia się, po wo du ją ce go
rów nież ta kie od dzia ły wa nie.

Przy kła da mi dzia łal no ści nie zwią za nej z prze my słem che micz nym,
przy któ rej wzra sta zu ży cie czyn ni ków che micz nych, w tym nie bez piecz nych,
mo gą być:
� bu dow nic two i bra nże po krew ne,
� sprzą ta nie pro fe sjo nal ne,
� pra ca w szpi ta lach i la bo ra to riach,
� dzia łal ność warsz ta tów sa mo cho do wych i me cha nicz nych,
� pra ca za kła dów dru kar skich,
� pra cow nie kon ser wa cji dzieł sztu ki i an ty ków,
� dzia łal ność w sek to rze prze my słu spo żyw cze go,
� rol nic two itd.
Czyn ni ki che micz ne, z któ ry mi mo że my mieć kon takt co dzien nie, zo sta -

ły po dzie lo ne, we dług prze pi sów, na dwie gru py: nie bez piecz ne sub stan cje
i mie sza ni ny che micz ne oraz po zo sta łe. Ta ki po dział nie jest oczy wi sty. 
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D = F (c x t x W)
gdzie:

D – dawka substancji w mg
c – stężenie substancji we wdychanym powietrzu w mg/m3

t – czas narażenia w godzinach
W – wentylacja płuc w m3/godzinę.

Kie dy czyn ni k che micz ny sta je się nie bez piecz ny i wzra sta ry zy ko zwią za ne
z na ra że niem na nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne? Na le ży pa mię tać, że
wpły wa ją na to ró żne elementy i pa ra me try, m.in.: wła sno ści da nej sub stan -
cji, stan sku pie nia, stę że nie, czas eks po zy cji, spo sób prze do sta wa nia się
do or ga ni zmu czło wie ka. Wła ści wość nie bez piecz na czyn ni ka che micz ne go
to po ten cjal na mo żli wość wy rzą dze nia szko dy w zdro wiu czło wie ka. Ale tak
jest, gdy ma my do czy nie nia tyl ko z jed ną sub stan cją, któ ra dzia ła na or ga -
nizm czło wie ka. Wła ści wo ści te mo gą ulec zmia nie w sy tu acji wy stę po wa nia
rów no cze śnie in nych sub stan cji che micz nych, któ re mo gą po wo do wać tak
spa dek, jak i wzrost wła ści wo ści szko dli wych.

Na ra że nie na czyn ni ki che micz ne to sy tu acja w miej scu pra cy, w któ -
rej obec ny jest czyn nik che micz ny mo gą cy prze ni kać do or ga ni zmu pra -
cow ni ka, za zwy czaj przez dro gi od de cho we lub przez skó rę.

Wdy cha nie nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych jest naj częst szym
na ra że niem w wa run kach za wo do wych. Przez układ od de cho wy do or ga ni -
zmu do sta ją się ga zy, pa ry, jak rów nież mgły, dy my i py ły po wsta ją ce w pro -
ce sach pra cy pro wa dzo nych w przed się bior stwach przy wy ko ny wa niu prac
z uży ciem che mi ka liów lub przy pro ce sach tech no lo gicz nych, w któ rych
uwal nia ją się ta kie czyn ni ki. Na wet pro ste ope ra cje mo gą być źró dłem po -
wa żnych za gro żeń. Dzia ła nie tok sycz ne sub stan cji na or ga nizm za le ży
od spe cy ficz nych wła sno ści da nej sub stan cji i daw ki wpro wa dzo nej do or -
ga ni zmu. Na ra że nie in ha la cyj ne za le ży od: stę że nia sub stan cji w po wie trzu,
cza su na ra że nia, po zio mu wen ty la cji płuc.

Na to miast po ziom wen ty la cji płuc za le ży od wy sił ku fi zycz ne go, mi kro -
kli ma tu i mo że wy no sić od 5 do 40 m3 po wie trza w cią gu 8 go dzin. W trak -
cie do ko ny wa nia oce ny ry zy ka za wo do we go prze wa żnie ten pa ra metr nie
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jest bra ny pod uwa gę. Im cię ższa pra ca, tym więk sza wen ty la cja płuc, a przez
to więk sze ry zy ko nie po żą da nych skut ków dzia ła nia czyn ni ka che micz ne go
na or ga nizm pra cow ni ka.

Śro do wi sko pra cy więk szo ści sta no wisk pra cy, zwią za nych z wy stę po wa -
niem czyn ni ków che micz nych, po wo du je na ra że nie pra cow ni ka nie na je -
den czyn nik che micz ny, lecz rów no cze śnie na kil ka lub na wet kil ka na ście.
Przy ich ró żno rod no ści mo gą wy stę po wać in te rak cje po wo du ją ce wzmoc -
nie nie lub osła bie nie ich dzia ła nia. Przy kła dem wzmoc nie nia dzia ła nia mo -
że być wpływ al ko ho lu ety lo we go na dzia ła nie wę glo wo do rów za war tych
w roz pusz czal ni kach, po wo du ją cy zwięk sze nie szyb ko ści wchła nia nia oraz
zmia ny w re ak cji or ga ni zmu na te związ ki.

Bar dzo czę sto spo ty ka ną sy tu acją jest kon takt pra cow ni ka z ty mi sa my -
mi czyn ni ka mi che micz ny mi w ży ciu pry wat nym, jak rów nież pod czas wy -
ko ny wa nia za dań za wo do wych. 

Ar ty ku łem 226 Ko dek su pra cy usta wo daw ca na ło żył na pra co daw cę obo -
wią zek okre śle nia ry zy ka za wo do we go, ja kie wią że się z pra cą na da nym sta -
no wi sku. Przy pra cach zwią za nych z obec no ścią w śro do wi sku pra cy czyn ni ków
che micz nych stwa rza ją cych za gro że nie, pra co daw ca ma obo wią zek do ko nać
rów nież oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z ty mi czyn ni ka mi. Jak te go
do ko nać? Do 31 stycz nia 2005 r. brak by ło prze pi sów re gu lu ją cych, ja kie ele -
men ty mu szą być uwzględ nio ne w do ku men tach po twier dza ją cych do ko na -
nie oce ny ry zy ka za wo do we go. Zo sta ły on za war te w Roz po rzą dze niu Mi ni stra
Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 11 poz. 86). Aby za pew nić pra wi dło wą oce nę ry zy ka za wo do we go
na le ży za dbać, aby do ko nał jej ze spół, w skład któ re go wej dą oso by po sia da ją -
ce nie zbęd ną wie dzę tak teo re tycz ną, jak i prak tycz ną. Na le ży pa mię tać, że oce -
na ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków
che micz nych na sta no wi sku pra cy po win na sta no wić nie ro ze rwal ną część sta -
no wi sko wej oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go ze wszyst ki mi za gro że nia -
mi. Nie na le ży trak to wać tych ocen ja ko dwóch ró żnych.

Co wa żne – na le ży brać pod uwa gę wszyst kie wy stę pu ją ce czyn ni ki che -
micz ne przy wy ko ny wa nych pra cach oraz spo so by wy ko ny wa nia prac.
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Ce lem pro ce su oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z uży wa niem
czyn ni ków che micz nych jest do pro wa dze nie go do po zio mu do pusz czal ne -
go, na przykład po przez za stę po wa nie nie bez piecz nych czyn ni ków bez -
piecz niej szy mi, zmniej sza nie licz by pra cow ni ków na ra żo nych na te czyn ni ki,
zmniej sza nie cza su eks po zy cji, au to ma ty za cję i her me ty za cję pro ce su. 

De fi ni cje po jęć oraz ele men ty, któ re na le ży uwzględ nić w oce nie ry zy ka
za wo do we go zwią za ne go z obec no ścią nie bez piecz nych sub stan cji i mie -
sza nin che micz nych za war te są w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 30
grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy -
stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11,
poz. 86 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1275). 

Czyn ni ki che micz ne

Sub stan cje che micz ne to sze ro ka ga ma związ ków che micz nych o pro stej
lub zło żo nej bu do wie, co prze kła da się na ich ró żne wła ści wo ści tak che micz -
ne, jak i fi zycz ne. Spo śród wszyst kich ist nie ją cych, uzy ska nych za rów no ze
źró deł na tu ral nych, jak i w pro ce sie syn te zy che micz nej, kil ka ty się cy zna la -
zło się w wy ka zie nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych. Jest to li sta
otwar ta, na któ rej mo gą po ja wić się no we po zy cje.

W ro zu mie niu obo wią zu ją cych do 01.06.2015 r., prze pi sów Dy rek ty wy
Ra dy 67/548/EWG z dnia 27 czerw ca 1967 r. w spra wie zbli że nia prze pi sów
usta wo wych, wy ko naw czych i ad mi ni stra cyj nych od no szą cych się do kla sy -
fi ka cji, pa ko wa nia i ety kie to wa nia sub stan cji nie bez piecz nych oraz dy rek ty -
wy 1999/45/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31 ma ja 1999 r.
w spra wie zbli że nia prze pi sów usta wo wych, wy ko naw czych i ad mi ni stra cyj -
nych państw człon kow skich od no szą cych się do kla sy fi ka cji, pa ko wa nia i ety -
kie to wa nia pre pa ra tów nie bez piecz nych, sub stan cja mi nie bez piecz ny mi
i mie sza ni na mi nie bez piecz ny mi są sub stan cje i mie sza ni ny za kla sy fi ko wa -
ne co naj mniej do jed nej z po ni ższych ka te go rii:
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1) sub stan cje i mie sza ni ny o wła ści wo ściach wy bu cho wych,

2) sub stan cje i mie sza ni ny o wła ści wo ściach utle nia ją cych,

3) sub stan cje i mie sza ni ny skraj nie ła two pal ne,

4) sub stan cje i mie sza ni ny wy so ce ła two pal ne,

5) sub stan cje i mie sza ni ny ła two pal ne,

6) sub stan cje i mie sza ni ny bar dzo tok sycz ne,

7) sub stan cje i mie sza ni ny tok sycz ne,

8) sub stan cje i mie sza ni ny szko dli we,

9) sub stan cje i mie sza ni ny żrą ce,

10) sub stan cje i mie sza ni ny dra żnią ce,

11) sub stan cje i mie sza ni ny uczu la ją ce,

12) sub stan cje i mie sza ni ny ra ko twór cze,

13) sub stan cje i mie sza ni ny mu ta gen ne,

14) sub stan cje i mie sza ni ny dzia ła ją ce szko dli wie na roz rod czość,

15) sub stan cje i mie sza ni ny nie bez piecz ne dla śro do wi ska.

Po wy ższy po dział za war ty jest w Usta wie z 25 lu te go 2011 r. o sub stan -
cjach i ich mie sza ni nach. Zmia ny w prze pi sach do ty czą cych czyn ni ków che -
micz nych za war to w dal szej czę ści tej pu bli ka cji.

Spo śród nich po nad 800 jest za li czo nych do 1 lub 2 ka te go rii ra ko twór -
czych. Na le żą do nich rów nież zło żo ne mie sza ni ny wę glo - i ro po po chod ne
oraz pro duk ty ich spa la nia. Zgod nie z wła ści wo ścia mi fi zycz ny mi i che micz -
ny mi część sub stan cji i mie sza nin che micz nych w nor mal nych wa run kach
jest w po sta ci cie czy o tem pe ra tu rze wrze nia ni ższej niż tem pe ra tu ra wrze -
nia wo dy, a przez to in ten syw niej pa ru ją cych. Te wła ści wo ści po wo du ją, że
pra cow ni cy, przez dro gi od de cho we, są na ra że ni na szko dli we dzia ła nie tych
sub stan cji. 

Dla lot nych sub stan cji che micz nych mo gą cych zna leźć się w śro do wi sku
pra cy usta lo no Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie (NDS), Naj wy ższe Do pusz -
czal ne Stę że nie Chwi lo we (NDSCh) oraz Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie
Pu ła po we (NDSP). W Roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń
i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U.

9
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z 2002 r. nr 217, poz. 1883 ze zm.) znaj du je się prze szło 500 związ ków che -
micz nych, dla któ rych okre ślo no te do pusz czal ne war to ści.

Zgod nie z § 3 roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni -
ków che micz nych, w oce nie ry zy ka na le ży wziąć pod uwa gę:
� wła sno ści czyn ni ków che micz nych stwa rza ją cych za gro że nie,
� in for ma cje do ty czą ce bez pie czeń stwa i zdro wia za war te w kar tach 

cha rak te ry sty ki oraz w ra zie po trze by od do staw cy,
� po ziom, ro dzaj i czas trwa nia na ra że nia,
� war tość naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń w śro do wi sku pra cy i do -

pusz czal nych stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym – je że li zo sta ły usta lo ne,
� wpływ środ ków i dzia łań za po bie gaw czych już pod ję tych lub tych,

któ re na le ży pod jąć,
� wy ni ki oce ny sta nu zdro wia pra cow ni ków,
� wa run ki pra cy przy uży wa niu czyn ni ków che micz nych, z uwzględ nie -

niem ilo ści tych czyn ni ków,
� pro ce sy tech no lo gicz ne, pod czas któ rych mo gą się uwol nić sub stan -

cje nie bez piecz ne.

Je że li w pro ce sie pra cy sto so wa ne są sub stan cje lub mie sza ni ny che -
micz ne w nie wiel kich ilo ściach lub ich wła ści wo ści i spo sób sto so wa -
nia nie stwa rza ją istot nych za gro żeń – to nie ma po trze by do ko -
ny wa nia szcze gó ło wej oce ny ry zy ka che micz ne go. 

Wska zu ją na to za pi sy Dy rek ty wy Ra dy 98/24/WE z dnia 7 kwiet nia 1998 r.
w spra wie bez pie czeń stwa pra cow ni ków oraz ochro ny ich zdro wia przed ry -
zy kiem zwią za nym z czyn ni ka mi che micz ny mi pod czas pra cy.

Ta ka sy tu acja mo że wy stą pić na sta no wi sku:
� ob słu gi skle pu z ar ty ku ła mi che mii go spo dar czej,
� ope ra to ra urzą dzeń sto su ją cych czyn ni ki che micz ne w sys te mach za -

mknię tych,
� pra cow ni ka biu ro we go uży wa ją ce go ko rek to ra w pły nie.
Po wy ższy za pis nie do ty czy sy tu acji, gdy mo że dojść do istot ne go wzro -

stu na ra że nia na czyn ni ki che micz ne, ta kich jak awa rie czy pra ce re mon to we.

10
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Przy kład

Na sta no wi sku mon ta żu ele men tów elek tro nicz nych, do od tłusz cza nia wi -
docz nych za bru dzeń wy ko rzy sty wa na jest ben zy na eks trak cyj na. Sta no wi sko
znaj du je się w po miesz cze niu o po wierzch ni 15m2, ob ję to ści 52,5m3 i wy po sa -
żo ne jest w wy ciąg sta no wi sko wy, któ re go czerp nia znaj du je się na wy so ko ści
po wierzch ni ro bo czej. Pra cow nik wy ko nu je te czyn no ści przy po mo cy wa ci ków
do 12 ra zy na zmia nę w mniej wię cej rów nych od stę pach cza su. Ben zy nę otrzy -
mu je w opa ko wa niach han dlo wych o po jem no ści 0,5 li tra w liczbie 1 bu tel ki
na 3-4 mie sią ce. Na sta no wi sku pra cy jest opa ko wa nie z kor kiem o po jem no -
ści 50 ml, w któ rym za nu rza wa cik.

Z ana li zy ilo ścio wej wy ni ka, że pra cow nik zu ży wa (w okre sie 3 mie się cy, 65
dni ro bo czych) dzien nie ok. 7,7 ml ben zy ny eks trak cyj nej, co da je przy gę sto -
ści 0,777 g/cm3 ma sę oko ło 6 g w cią gu zmia ny. Przy rów nym pa ro wa niu, 12 ra -
zy na zmia nę, wy dzie la się do at mos fe ry sta no wi ska pra cy 0,5 g ben zy ny
eks trak cyj nej. NDS dla ben zy ny eks trak cyj nej wy no si 500 mg/m3, a NDSCh wy -
no si 1500 mg/m3. Z ob li czeń wy ni ka, że stę że nie opa rów ben zy ny eks trak cyj nej
(przy nie dzia ła ją cej wen ty la cji sta no wi sko wej, a tyl ko wen ty la cji gra wi ta cyj nej)
po jed no ra zo wym uwol nie niu do po miesz cze nia jed nej por cji 0,5 g i wy peł nie -
niu ca łej ku ba tu ry, wy nie sie 9,5mg/m3, co sta no wi ok. 0,02 war to ści NDS. 

W tej sy tu acji ry zy ko zwią za ne z na ra że niem na pa ry ben zy ny eks trak cyj nej
bę dzie ma łe  - po mi jal ne.

Po ta kiej lub po dob nej ana li zie ze spół do ko nu ją cy oce ny ry zy ka za wo do we -
go po wi nien pod jąć de cy zję: do ko nać sza co wa nia ry zy ka dla te go czyn ni ka che -
micz ne go czy na le ży brać pod uwa gę obec ność ta kie go czyn ni ka che micz ne go,
po mi mo kla sy fi ka cji ja ko pro duk tu wy so ce ła two pal ne go i szko dli we go. Nie zmie -
nia to fak tu, że na le ży wy mie nić ten czyn nik ja ko ma te riał wy ko rzy sty wa ny
na sta no wi sku oraz uwzględ nić sy tu acje po wo du ją ce wzrost ilo ści czyn ni ka, np.
roz bi cie bu tel ki i uwol nie nie 500 ml ben zy ny.
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Iden ty fi ka cja za gro żeń czyn ni ka mi 
che micz ny mi

Zmia ny w obo wią zu ją cych prze pi sach

Wstęp ną in for ma cję o za gro że niach uzy sku je my z pik to gra mów umiesz -
czo nych na ety kie tach, a ry zy ko mo że my ogra ni czyć po przez sto so wa nie się
do in for ma cji znaj du ją cych się na opa ko wa niu. Na okład ce bro szu ry znaj du -
ją się no we zna ki dla nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych. Zna ki z po -
ma rań czo wym tłem obo wią zu ją tyl ko przej ścio wo, do cał ko wi te go wdro -
że nia roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008 (CLP). 

Wej ście w ży cie prze pi sów:

� roz po rzą dze nia (WE) nr 1907/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo leń i sto so wa nych ogra ni czeń
za kre sie che mi ka liów (RE ACH) i utwo rze nia Eu ro pej skiej Agen cji Che mi ka -
liów, zmie nia ją ce dy rek ty wę 1999/45/WE oraz uchy la ją ce roz po rzą dze nie Ra -
dy (EWG) nr 793/93 i roz po rzą dze nie Ko mi sji (WE) nr 1488/94, jak rów nież
dy rek ty wę Ra dy 76/769 i dy rek ty wy Ko misj 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE;
� roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) nr 1272/2008

z dnia 16 grud nia 2008 r. w spra wie kla sy fi ka cji, ozna ko wa nia i pa ko wa nia
sub stan cji i mie sza nin, zmie nia ją ce i uchy la ją ce dy rek ty wy 67/548/EWG
i 1999/45 oraz zmie nia ją ce roz po rzą dze nie (WE) nr 1907/2006 – zwa ne CLP
spo wo do wa ło wie le zmian, któ re zmu sza ją rów nież do zmia ny po dej ścia
do czyn ni ków che micz nych sto so wa nych na sta no wi sku pra cy. 

Opu bli ko wa nie w dniu 31.12.2008 r. w Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu ro -
pej skiej roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) nr 1272/2008
spo wo do wa ło uchy le nie dwóch dy rek tyw:

� Ra dy 67/548/EWG z dnia 27 czerw ca 1967 r. w spra wie zbli że nia prze -
pi sów usta wo wych, wy ko naw czych i ad mi ni stra cyj nych od no szą cych się
do kla sy fi ka cji, pa ko wa nia i ety kie to wa nia sub stan cji nie bez piecz nych
– ozna cza nej czę sto DSD, 
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� dy rek ty wy 1999/45/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31
ma ja 1999 r. w spra wie zbli że nia prze pi sów usta wo wych, wy ko naw czych
i ad mi ni stra cyj nych państw człon kow skich od no szą cych się do kla sy fi ka cji,
pa ko wa nia i ety kie to wa nia pre pa ra tów nie bez piecz nych – ozna cza nej 
czę sto DPD.

Wej ście w ży cie prze pi sów dwóch che micz nych roz po rzą dzeń po wo du -
je, że zmia nie ule ga ją mię dzy in ny mi kla sy fi ka cja oraz ozna cze nie nie bez -
piecz nych czyn ni ków, zgod nie z któ rym sta re ozna cze nie (kwa dra ty
z po ma rań czo wym tłem) prze sta nie obo wią zy wać. W to miej sce wcho dzą
no we ozna cze nia znaj du ją ce się na ze wnętrz nej stro nie okład ki niniejszej
broszury. 

Zwró cić na le ży uwa gę, że po mi mo za pi su w roz po rzą dze niu (WE)
nr 1272/2008, o wej ściu je go ure gu lo wań w ży cie 20. dnia po opu bli ko wa -
niu (czy li 20 stycz nia 2009 r.), zmia ny nie nastąpiły. Zo stał usta lo ny har mo -
no gram wdro że nia tych prze pi sów i tak:
� od dnia wej ścia w ży cie roz po rzą dza nia (WE) nr 1272/2008 prze stał

obo wią zy wać za łącz nik nr I do dy rek ty wy 67/548/EWG, a obo wią zu je ta be -
la 3.2 za łącz ni ka VI do roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008;
� do 1 grud nia 2010 r. sub stan cje kla sy fi ku je się, ozna cza i pa ku je zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi sto su jąc za pi sy za łącz ni ka VI do roz po rzą -
dze nia (WE) nr 1272/2008 za miast za łącz ni ka I do dy rek ty wy 67/548/EWG;
za pi sy za łącz ni ka VI w ta be li 3.2 za wie ra ją in for ma cje za war te w za łącz ni -
ku I do dy rek ty wy 67/548/EWG, a z te go wy ni ka, że w po stę po wa niu z sub -
stan cja mi do po wy ższej da ty nic się nie zmie ni ło; 
� od 1 grud nia 2010 r. do 1 czerw ca 2015 r. sub stan cje kla sy fi ku je się

we dług prze pi sów roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008 oraz dy rek ty wy
67/548/EWG, co po win no mieć od zwier cie dle nie w kar cie cha rak te ry sty ki.
Opa ko wa nie i ozna cze nia na nim mu szą speł niać wy mo gi roz po rzą dze nia
(WE) nr 1272/2008;
� do 1 czerw ca 2015 r. mie sza ni ny kla sy fi ku je się, ozna cza i pa ku je zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008 sto su jąc
za łącz nik VI, czy li bez zmian; oczy wi ście ist nie je mo żli wość wcze śniej szej kla -
sy fi ka cji i ozna ko wa nia zgod nie z no wy mi prze pi sa mi przed wska za ną da tą.

13
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Zwró cić na le ży uwa gę, że prze pi sy roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008 do -
pu ści ły mo żli wość wcze śniej szej, tj. przed 01.12.2010 r. kla sy fi ka cji, ozna ko -
wa nia i pa ko wa nia zgod nie z no wy mi prze pi sa mi. W ta kiej sy tu acji prze pi sy
dy rek tyw 67/548/EWG i 1999/45/WE nie mia ły za sto so wa nia przy ozna ko wa -
niu i pa ko wa niu. Ja kie mia ło to skut ki? W kar cie cha rak te ry styk sub stan cji na -
le ża ło umiesz czać po dwój ną kla sy fi ka cję, tj. we dług roz po rzą dze nia (WE)
nr 1272/2008 i dy rek ty wy 67/548/EWG, na opa ko wa niu sub stan cji umie ścić
no we ozna ko wa nie oraz za sto so wać no we prze pi sy do ty czą ce opa ko wań.

W dro dze od stęp stwa od prze pi sów roz po rzą dze nia (WE) nr 1272/2008
mie sza ni ny, któ re zo sta ły za kla sy fi ko wa ne, ozna ko wa ne i opa ko wa ne zgod -
nie z dy rek ty wą 1999/45/EWG oraz wpro wa dzo ne do ob ro tu przed dniem
1 czerw ca 2015 r., do dnia 1 czerw ca 2017 r. nie mu szą być po now nie ozna -
ko wy wa ne ani pa ko wa ne zgod nie z ww. roz po rzą dze niem. 

Po tych ter mi nach, zgod nie z prze pi sa mi, od po wied nio sub stan cje i mie -
sza ni ny są lub bę dą ozna cza ne no wy mi pik to gra ma mi. W związ ku z no wą
kla sy fi ka cją mo gą wy stą pić sub stan cje lub mie sza ni ny, któ re nie bę dą opa -
trzo ne pik to gra mem na ety kie cie, a tyl ko zwro tem in for mu ją cym o za gro -
że niu: „UWA GA”. Mo że to sta no wić utrud nie nie w iden ty fi ka cji za gro żeń
stwa rza nych przez za war tość ta kie go opa ko wa nia.

Po ni żej znaj du je się ta be la z po dzia łem nie bez piecz nych czyn ni ków che -
micz nych na kla sy i ka te go rie.

Ta be la 1
Kla sy i ka te go rie za gro żeń czyn ni ków che micz nych zgod nie z roz po -

rzą dze niem (WE) 1272/2008

14

Zagrożenia fizyczne

Materiały wybuchowe (niestabilne materiały wybuchowe, 
podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6) 

Gazy łatwopalne (kategoria 1 i 2) 

Wyroby aerozolowe łatwopalne (kategoria 1 i 2) 

Gazy utleniające (kategoria 1) 
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Gazy pod ciśnieniem (gaz sprężony, gaz skroplony, gaz skroplony 
schłodzony, gaz rozpuszczony) 

Ciecze łatwopalne (kategoria 1, 2 i 3) 

Substancje stałe łatwopalne (kategoria 1 i 2) 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (typ A, B, C, D, E, F i G) (typ A i B)

Substancje ciekłe piroforyczne (kategoria 1) 

Substancje stałe piroforyczne (kategoria 1) 

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się (kategoria 1 i 2) 

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy 
łatwopalne (kategoria 1, 2 i 3) 

Substancje ciekłe utleniające (kategoria 1, 2 i 3) (kat. 1 i 2) 

Substancje stałe utleniające (kategoria 1, 2 i 3) (kat. 1 i 2) 

Nadtlenki organiczne (typ A, B, C, D, E, F i G) (typ A do F) 

Substancje powodujące korozję metali (kategoria 1) 

Zagrożenia dla zdrowia 

Toksyczność ostra (kategoria 1, 2, 3 i 4) 

Działanie żrące/drażniące na skórę (kategoria 1A, 1B, 1C i 2) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (kategoria 1 i 2) 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę (kategoria 1) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategoria 1A, 1B i 2) 

Rakotwórczość (kategoria 1A, 1B i 2) 

Działanie toksyczne na rozrodczość (kategoria 1A, 1B i 2) D oraz
dodatkowa kategoria w odniesieniu do wpływu na laktację lub
szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią 
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Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – narażenie 
jednorazowe ((kategoria 1,2) D i kategoria 3 jedynie dla działania 
narkotycznego i działania drażniącego na drogi oddechowe) 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) – powtarzane 
narażenie (kategoria 1 i 2) 

Zagrożenie spowodowane aspiracją (kategoria 1) 

Zagrożenia dla środowiska 

Stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego (narażenie ostre 
kategoria 1, narażenie przewlekłe kategoria 1, 2, 3 i 4) 

Stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej

Przy go to wa nie do oce ny ry zy ka 
za wo do we go

Oce nia jąc ry zy ko za wo do we, nie za le żnie od wy bra nej me to dy, na le ży
spo rzą dzić spis wy stę pu ją cych i uży wa nych nie bez piecz nych czyn ni ków che -
micz nych. Po nad to mu si my brać pod uwa gę ró żne czyn ni ki wpły wa ją ce
na po ten cjal ne szko dy, ja kim mo gą ulec pra cow ni cy, np.:
� ilość sub stan cji sto so wa nej w trak cie jed nej zmia ny,
� spo sób sto so wa nia sub stan cji, tech no lo gię, ska lę uwal nia nych sub -

stan cji do śro do wi ska pra cy,
� wła sno ści sub stan cji wpły wa ją ce na ska lę jej uwal nia nia,
� eks po zy cję pra cow ni ków na za gro że nie – ogra ni cze nie eks po zy cji

do nie zbęd ne go mi ni mum,
� sku tecz ność środ ków ochro ny zbio ro wej,
� sku tecz ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej,

br-chemiczne-zagroz-wyd2popr-2013-x-w8_br-OcenaRyzyka  2013-07-30  12:20  Strona 16



17

� spraw ny sys tem udzie la nia pierw szej po mo cy,
� mo ni to ring bio lo gicz ny.
Źró dła in for ma cji, z ja kich mo żna i na le ży ko rzy stać w trak cie prac

nad oce ną ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z czyn ni ka mi che micz ny mi:
� kar ty cha rak te ry styk sub stan cji i mie sza nin nie bez piecz nych,
� in for ma cje zgod ne z art. 32 roz po rzą dze nia RE ACH dla czyn ni ków che -

micz nych, któ re nie są za kla sy fi ko wa ne ja ko nie bez piecz ne,
� wy ni ki po mia rów czyn ni ków szko dli wych i/lub nie bez piecz nych,
� prze pi sy praw ne i in ne do ku men ty nor ma tyw ne,
� ob ser wa cje sta no wi ska pra cy,
� li te ra tu ra spe cja li stycz na z za kre su che mii, tok sy ko lo gii itp.
Pod czas ob ser wa cji na le ży zwró cić uwa gę na spo sób wy ko ny wa nia pra -

cy. Nie zmier nie wa żnym ele men tem, któ ry jest po mi ja ny w oce nie ry zy ka
za wo do we go, jest dro ga na ra że nia na czyn ni ki che micz ne. Prze wa żnie pra -
cow ni cy, o czym wspo mnia no wcze śniej, na ra że ni są na czyn ni ki che micz -
ne dro gą in ha la cyj ną, w mniej szym stop niu po przez kon takt ze skó rą,
a nie zwy kle rzad ko dro gą po kar mo wą. Kon takt z czyn ni kiem che micz nym
dro gą po kar mo wą mo że być naj po wa żniej szy w skut kach, włą cza jąc w to
zgon pra cow ni ka. Do ta kich sy tu acji do cho dzi, wte dy gdy nie są prze strze -
ga ne ele men tar ne prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa oraz przy ję te pro ce du -
ry pra cy. W związ ku z po wy ższym w oce nie ry zy ka za wo do we go nie mo żna
ogra ni czyć się wy łącz nie do na ra że nia in ha la cyj ne go. Czę sto sto so wa ne
czyn ni ki ma ją wła ści wo ści żrą ce lub dra żnią ce oraz mo gą być źró dłem po -
ża ru lub mieć wła ści wo ści wy bu cho we, szcze gól nie przy wy two rze niu mie -
sza ni ny z po wie trzem.

Pod czas iden ty fi ka cji za gro żeń che micz nych mu si my kie ro wać się za rów -
no zdro wym roz sąd kiem, jak i po sta no wie nia mi art. 4 pkt 2 dy rek ty wy
98/24/WE z dnia 7 kwiet nia 1998 r. w spra wie ochro ny zdro wia i bez pie czeń -
stwa pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym ze środ ka mi che micz ny mi
w miej scu pra cy ma ją cy mi od zwier cie dle nie w roz po rzą dze niu Mi ni stra
Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych. Prze -
pis ten mó wi o obo wiąz ku po sia da nia przez pra co daw cę oce ny ry zy ka prze -
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pro wa dzo nej zgod nie z po sta no wie nia mi dy rek ty wy 89/391 oraz o tym, że
ta oce na mo że za wie rać stwier dze nie, że ro dzaj i sto pień ry zy ka zwią za ne -
go z czyn ni ka mi che micz ny mi nie wy ma ga je go dal szej oce ny. 

W ja ki spo sób stwier dzić, że sub stan cja lub mie sza ni na che micz na są za -
li czo ne do nie bez piecz nych? Na le ży pa mię tać, że kla sy fi ka cji i za li cze nia
do jed nej z grup za gro że nia nie do ko nu je użyt kow nik czyn ni ka che -
micz ne go, lecz pro du cent. Ska lę za gro żeń, ja kie stwa rza sub stan cja lub
mie sza ni na che micz na, od da je kla sy fi ka cja spo rzą dzo na w spo sób zgod ny
z prze pi sa mi usta wy o sub stan cjach che micz nych oraz za sa da mi okre ślo ny -
mi w roz po rzą dze niu CLP. Kla sy fi ka cja opie ra się na oce nie po ten cjal nych
skut ków dla lu dzi, czy li za gro żeń wy ni ka ją cych z na stę pu ją cych wła sno ści:

� wła sno ści fi zycz nych i che micz nych, m.in. mo żli wo ści spo wo do wa nia
po ża ru lub wy bu chu,

� nie ko rzyst ne go wpły wu na or ga ni zmy ży we, w tym na or ga nizm czło -
wie ka.

Bio rąc pod uwa gę za pi sy usta wy o sub stan cjach i ich mie sza ni nach oraz
roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych
– czyn nik che micz ny stwa rza ją cy za gro że nie to:

� czyn nik che micz ny, któ ry zgod nie z kry te ria mi, o któ rych mo wa w prze -
pi sach art. 4 usta wy o sub stan cjach i ich mie sza ni nach, jest kla sy fi ko -
wa ny ja ko sub stan cja nie bez piecz na lub mie sza ni na nie bez piecz na,
z wy jąt kiem nie bez pie czeń stwa wy łącz nie dla śro do wi ska, nie za le żnie
od fak tu, czy wy ma ga kla sy fi ka cji zgod nie z ty mi prze pi sa mi;

� czyn nik che micz ny, któ ry zgod nie z kry te ria mi, o któ rych mo wa
w prze pi sach usta wy, nie jest nie bez piecz ny, ale któ ry z uwa gi na swo -
je wła ści wo ści fi zy ko che micz ne lub od dzia ły wa nie na czło wie ka oraz
spo sób, w ja ki jest sto so wa ny lub obec ny w miej scu pra cy, mo że stwa -
rzać ry zy ko dla bez pie czeń stwa lub zdro wia pra cow ni ków; po przez
po ję cie to na le ży ro zu mieć ta kże ka żdy czyn nik che micz ny oraz pył,
dla któ re go zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi usta lo no war tość naj -
wy ższych do pusz czal nych stę żeń.
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Oce na ry zy ka za wo do we go

Zgod nie z tre ścią PN -N -18002: 2011 „Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy. Ogól ne wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go” ry -
zy ko za wo do we to:

praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń zwią za -
nych z wy ko ny wa ną pra cą po wo du ją cych stra ty, w szcze gól no ści wy -
stą pie nia u pra cow ni ków nie ko rzyst nych skut ków zdro wot nych
w wy ni ku za gro żeń za wo do wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra -
cy lub spo so bu wy ko ny wa nia pra cy.

Po wy ższa de fi ni cja jest ogól na i do ty czy wszyst kich za gro żeń wy stę pu -
ją cych na sta no wi sku pra cy, bez wzglę du na ich po cho dze nie i ro dzaj.

Do kład niej sza de fi ni cja ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z obec no ścią
czyn ni ków che micz nych zo sta ła za war ta w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią -
za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych:

„Ry zy ko za wo do we stwa rza ne przez czyn nik che micz ny – praw do -
po do bień stwo (mo żli wość) wy stą pie nia po ten cjal nej szko dy zdro wot -
nej w wa run kach sto so wa nia czyn ni ka che micz ne go lub na ra że nia
na czyn nik che micz ny w miej scu pra cy”.

Dla sub stan cji lot nych, oce ny ry zy ka za wo do we go mo że my do ko nać wg
nor my PN -N 18002: 2011.

Oce na ry zy ka za wo do we go na pod sta wie nor my 
PN -N 18002: 2011

Ma jąc do czy nie nia w śro do wi sku pra cy z czyn ni ka mi che micz ny mi ma -
ją cy mi usta lo ne war to ści cha rak te ry zu ją ce na ra że nie, tj. NDS, NDSCh, NDSP
naj le piej jest po słu żyć się pro stą me to dą opar tą na al go ryt mie za war tym
w nor mie PN -N -18002: 2011 i przy dat ną przy sza co wa niu ry zy ka za wo do -
we go dla sub stan cji po sia da ją cych okre ślo ne war to ści naj wy ższych do pusz -
czal nych stę żeń w śro do wi sku pra cy. Za sto so wa nie tej me to dy po zwo li
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na szyb kie spraw dze nie czy za sto so wa ne środ ki pre wen cyj ne by ły ade kwat -
ne do osza co wa ne go ry zy ka, po przez po now ne do ko na nie ba dań i po mia -
rów stę że nia czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy.

W trak cie opra co wy wa nia tej bro szu ry war to ści naj wy ższych do pusz czal -
nych stę żeń uję te w roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń
i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, do ty czy -
ły je dy nie 518 sub stan cji che micz nych i 19 ro dza jów py łów.

Po spo rzą dze niu spi su sto so wa nych nie bez piecz nych sub stan cji i mie -
sza nin che micz nych, zgro ma dze niu kart cha rak te ry styk zgod nie ze spo rzą -
dzo nym spi sem do ko nu je my ro ze zna nia w za kre sie po trzeb i za kre su ba dań
i po mia rów, ja kie na le ży prze pro wa dzić. Po zwo li to na okre śle nie po zio mu
na ra że nia pra cow ni ków na lot ne czyn ni ki che micz ne wcho dzą ce w skład
sto so wa nych mie sza nin czyn ni ków che micz nych oraz mo gą ce po wstać
w pro wa dzo nym pro ce sie tech no lo gicz nym. In for ma cje, któ re skład ni ki są
lot ne i stwa rza ją za gro że nie znaj du ją się w kar tach cha rak te ry styk w punk -
cie 8. „Kon tro la na ra że nia i środ ki ochro ny in dy wi du al nej”, w któ rym skład -
nik jest wy mie nio ny i po da ne są je go do pusz czal ne war to ści. Oczy wi ście
w trak cie ro ze zna nia na le ży wziąć pod uwa gę:

� ilość sto so wa nych czyn ni ków che micz nych,

� czę sto tli wość uży wa nia czyn ni ków che micz nych,

� sku tecz ność wen ty la cji,

� wiel kość po miesz cze nia, w któ rym znaj du je się sta no wi sko pra cy

� oraz in ne spe cy ficz ne pa ra me try pra cy ma ją ce wpływ na za gro że nie.

Po usta le niu miejsc oraz za kre su po mia rów i ba dań, zle ca my ich wy ko na -
nie akre dy to wa ne mu la bo ra to rium. Wy kaz ta kich la bo ra to riów mo żna zna leźć
na stro nach in ter ne to wych Pol skie go Cen trum Akre dy ta cji (www.pca.gov.pl).
La bo ra to rium do ko nu je ba dań i po mia rów w za kre sie okre ślo nym przez zle -
ce nio daw cę, zgod nie do pusz czo ny mi me to da mi i prze sy ła zle ce nio daw cy
opra co wa ny ra port z po da ny mi wy ni ka mi.

Po otrzy ma niu wy ni ków w ce lu do ko na nia oce ny ry zy ka za wo do we go
wy ko rzy stu je my po ni ższy al go rytm.
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Rys. 1. Trój stop nio wy al go rytm sza co wa nia ry zy ka za wo do we go zwią za ne go
z na ra że niem na szko dli we czyn ni ki che micz ne wy stę pu ją ce w po wie trzu (źró dło:
PN -N 18002: 2011).

gdzie:
Ps – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę że nia śred nie go wa żo ne go dla ca -

łej zmia ny ro bo czej; wskaź ni kiem tym mo że być w przy pad ku po mia rów z za sto so wa -
niem do zy me trii in dy wi du al nej, stę że nie śred nie wa żo ne dla zmia ny ro bo czej (Cw),
a w przy pad ków po mia rów sta cjo nar nych, gór na gra ni ca prze dzia łu uf no ści dla śred niej
rze czy wi stej (GG) lub gór na gra ni ca prze dzia łu uf no ści dla stę że nia śred nie go wa żo ne go
dla ca łej zmia ny ro bo czej (GGw) – war to ści te po da ne są w pro to ko le po mia rów czyn ni -
ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy, bez po śred nio do wy ko rzy sta nia przy sza co wa niu
po zio mu ry zy ka za wo do we go

Pch – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę żeń chwi lo wych,
Pp – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę żeń pu ła po wych.

PS PCh PP 

Ryzyko zawodowe ma e 

 

 
Czy 

PS > NDS 
PCh > NDSCH 

PP > NDSP 

lub
lub 

 
Czy

PS < 0,1 NDS  
i PCh < 0,1 NDSCH 

lub 
PS < 0,1 NDS i PP < 0,1 NDSP? 

lub PS < 0,1 NDS 

Ryzyko zawodowe du e 

Ryzyko zawodowe 
rednie 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 
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Ps1 Ps2 Ps3

NDS1 NDS2 NDS3

+ + ....+Ps = 

NDS – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie
NDSCh – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie Chwi lo we
NDSP – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie Pu ła po we

Za le żność Ps <0,1 NDS – ma za sto so wa nie w przy pad ku sub stan cji che -
micz nych, dla któ rych nie okre ślo no war to ści NDSCh i NDSP.

W in nych sy tu acjach pra co daw ca mo że usta lić wła sne kry te ria do pusz czal -
no ści ry zy ka za wo do we go. Na le ży przy tym brać pod uwa gę opi nie spe cja li -
stów z za kre su bhp oraz dzie dzin zbli żo nych. Wa żna jest opi nia pra cow ni ków
wy ko nu ją cych pra cę na oce nia nym sta no wi sku. Jest to za da nie trud ne, któ re -
go nie wszy scy chcą się pod jąć ze wzglę du na je go zło żo ność.

Oczy wi ście sza co wa nie ry zy ka za wo do we go wg po wy ższe go al go ryt mu
nie obej mu je wszyst kich przy pad ków. Nie kie dy nie zbęd ne jest do sto so wa -
nie do wa run ków pra cy i kon kret nych pra cow ni ków, któ rzy zgod nie z od -
ręb ny mi prze pi sa mi pod le ga ją ochro nie. Do ty czyć to bę dzie ko biet w cią ży
lub kar mią cych oraz pra cow ni ków mło do cia nych. W przy pad ku tych osób
pra ca w obec no ści za bro nio nych czyn ni ków che micz nych po wo du je, że ry -
zy ko za wo do we z tym zwią za ne jest du że – nie do pusz czal ne.

W przy pad ku na ra że nia na kil ka sub stan cji, znaj du ją cych się w at mos fe -
rze sta no wi ska pra cy, dzia ła ją cych jed no cze śnie, ob li cza się war tość wskaź -
ni ka Ps, któ ra jest war to ścią su my war to ści uzy ska nych dla po szcze gól nych
skład ni ków w od nie sie niu do ich war to ści NDS:

gdzie:
Ps1,2,3,… – wskaź nik na ra że nia dla ko lej nych sub stan cji
NDS1, 2, 3,… – war to ści Naj wy ższych Do pusz czal nych Stę żeń dla ko lej nych sub stan cji,

do któ rych od no szą się po rów ny wa ne wskaź ni ki

W tym przy pad ku ob li czo ną war tość po rów nu je się z licz bą 1 lub 0,1 i po -
stę pu je zgod nie z al go ryt mem sza co wa nia ry zy ka za wo do we go przed sta -
wio nym wcze śniej.
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Przy kład

W za kła dzie sto lar skim pra co daw ca utwo rzył sta no wi sko la kier ni ka w po -
miesz cze niu o po wierzch ni 30m2, wy so ko ści 4 m. Ze wzglę dów oszczęd no ścio -
wych za mon to wa no wen ty la tor o nie usta lo nych pa ra me trach w ist nie ją cym
otwo rze wen ty la cji gra wi ta cyj nej. Za pew nio no oświe tle nie na tu ral ne i sztucz -
ne. Na sta no wi sku tym uży wa ne są la kie ry na ba zie roz cień czal ni ka uni wer sal -
ne go. Na kła da nie la kie rów od by wa się za po mo cą pi sto le tu za si la ne go
sprę żo nym po wie trzem. Pra cow nik wy ko nu je pra cę 8 go dzin na do bę przy
uwzględ nie niu prze rwy wy ni ka ją cej z prze pi sów usta wy Ko deks pra cy (15 mi -
nut) oraz przerw tech no lo gicz nych, w tym czysz cze nia na rzę dzi i sprzą ta nia 
sta no wi ska – efek tyw na pra ca na sta no wi sku to 6 go dzin. Wen ty la cja: ogól -
na wy cią go wa, bez wen ty la cji sta no wi sko wej. Po roz po czę ciu pra cy na tym sta -
no wi sku pra co daw ca zle cił ba da nia śro do wi ska pra cy. W skład roz cień czal ni ka
uni wer sal ne go wcho dzi: ksy len, ace ton, octan bu ty lu, ben zy na eks trak cyj na
i izo bu ta nol, dla któ rych war to ści NDS wy no szą od po wied nio 100, 600, 200, 500
i 100 mg/m3. 

Po prze pro wa dzo nych ba da niach pra co daw ca otrzy mał pro to kół z na stę -
pu ją cy mi wy ni ka mi od nie sio ny mi do 8-go dzin ne go dnia pra cy: ksy len 8 mg/m3,
ace ton 330 mg/m3, octan bu ty lu 40 mg/m3, ben zy na eks trak cyj na 150 mg/m3,
izo bu ta nol 15 mg/m3 (w na szych roz wa ża niach po mi ja my ta kie za gad nie nia
jak do kład ność i pre cy zja po mia ru).

Po przy rów na niu do war to ści NDS otrzy mu je my na stę pu ją ce war to ści, w tej
sa mej ko lej no ści: 0.08, 0.55, 0.20, 0.30, 0.15. Przy sza co wa niu ry zy ka za wo do -
we go zgod nie z ww. al go ryt mem dla po szcze gól nych skład ni ków uzy ska my ry -
zy ko ma łe lub śred nie – do pusz czal ne. Ale la kier nik pod le ga dzia ła niu tych
wszyst kich sub stan cji jed no cze śnie, ma ją one po dob ne wła ści wo ści, i na le ży
brać pod uwa gę ich wspól ne dzia ła nie. Su ma wszyst kich skład ni ków da je wy -
nik rów ny 1.28, któ ry jest więk szy od 1. Sza cu jąc ry zy ko przy ta kiej war to ści otrzy -
ma my war tość „du że” – nie do pusz czal ne. Obo wiąz kiem pra co daw cy w ta kim
przy pad ku jest pod jąć nie zwłocz ne dzia ła nia ce lem ob ni że nia na ra że nia
na czyn ni ki che micz ne, np. za sto so wać wen ty la cję miej sco wą, kur ty nę wod ną,
la kie ry za wie ra ją ce mniej sze ilo ści szko dli wych czyn ni ków che micz nych.
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Na opi sa ną po wy żej me to dę sza co wa nia ry zy ka za wo do we go nie ma ją
wpły wu zmia ny w prze pi sach do ty czą cych kla sy fi ka cji i ozna ko wa nia czyn -
ni ków che micz nych, tj. roz po rzą dze nie nr 1272/2008. Za tem mo żna ją na dal
sto so wać nie za le żnie od te go jak pro du cent ozna ko wał za war tość.

Ma ona rów nież wspo mnia ne ogra ni cze nia. Do ty czy okre ślo nej licz by czyn -
ni ków che micz nych, wy ni ka ją cej z gru py sub stan cji, dla któ rych okre ślo ne są
naj wy ższe do pusz czal ne stę że nia w śro do wi sku pra cy, oraz oce na ry zy ka ogra -
ni cza się wy łącz nie do za gro że nia zwią za ne go z na ra że niem na or ga nizm pra -
cow ni ka po przez dro gi od de cho we. Nie mo żli we jest sza co wa nie ry zy ka
za wo do we go tą me to dą dla na ra że nia dro gą der mal ną czy po kar mo wą. 

Me to da opar ta na ma te ria łach Ko mi sji Eu ro pej skiej

Roz wią za niem wy żej przed sta wio ne go pro ble mu mo że być me to da sza -
co wa nia po zio mu ry zy ka za wo do we go dla czyn ni ków che micz nych opu bli -
ko wa na przez Ko mi sję Bez pie czeń stwa, Hi gie ny i Ochro ny Zdro wia w Pra cy
Eu ro pej skiej Ko mi sji Za trud nie nia i Spraw So cjal nych w 2006 r. Znaj du je ona
szcze gól ne za sto so wa nie dla czyn ni ków nie po sia da ją cych usta lo nych war -
to ści do pusz czal nych – np. NDS oraz dla za gro żeń fi zycz nych stwa rza nych
przez czyn ni ki che micz ne. Od wo łu je się do pro stych i ła two do stęp nych kry -
te riów. Pod sta wą tej me to dy jest re gu lar ne zbie ra nie in for ma cji i jej ana li zo -
wa nie. Suk ce syw na ana li za po wo du je mniej sze ob cią że nie pra cą. Za ło że nia
tej stra te gii za kła da ją, że na ka żdym eta pie ogra ni cza na bę dzie licz ba ze bra -
nych in for ma cji po przez zmniej sze nie zbęd nych in for ma cji. W ten spo sób
opty ma li zu je ona i sys te ma ty zu je pra cę.

Przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka tą me to dą są uwzględ nia ne trzy zmien ne:

� pod sta wo we za gro że nie da ną sub stan cją che micz ną (na pod sta wie
zwro tów R),

� skłon ność do prze do sta wa nia się sub stan cji do śro do wi ska (lot -
ność/two rze nie py łów),

� ilość sub stan cji uży ta w oce nia nej ope ra cji.

Po ziom ry zy ka za wo do we go jest okre śla ny w ska li od 1 do 4 ze wska za -
niem za le ca nych dzia łań pre wen cyj nych dla ka żde go z nich.
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Rys. 2. Sche mat za le żno ści po ten cjal ne go ry zy ka zwią za ne go z czyn ni kiem che -

micz nym

Zgod nie z prze pi sa mi dy rek tyw 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz usta wy
o sub stan cjach i ich mie sza ni nach, ka żdy czyn nik che micz ny za li czo ny
do nie bez piecz nych po wi nien na opa ko wa niu po sia dać ety kie tę z ozna ko -
wa niem zgod nym ze wzo ra mi oraz in for ma cje o za gro że niach wy ni ka ją cych
ze sto so wa nia te go czyn ni ka (zwro ty R).

Nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne mo gą po wo do wać ry zy ko:
� po ża ru lub wy bu chu,
� stwa rza ne przez nie bez piecz ne re ak cje che micz ne wpły wa ją ce

na zdro wie i bez pie czeń stwo pra cow ni ków,
� zwią za ne z wdy cha niem,
� zwią za ne z ab sorp cją przez skó rę,
� zwią za ne z kon tak tem ze skó rą lub ocza mi,
� zwią za ne ze spo ży ciem,
� wni ka nia dro gą po za je li to wą.

Relatywna ilość
produktu

Potencjalne ryzyko

Zagrożenie

Potencjalna
ekspozycja

Częstotliwość
stosowania
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Na le ży po nad to uwzględ nić, nie za le żnie od za gro że nia stwa rza ne go
przez czyn ni ki che micz ne, mo żli wość wy stą pie nia nie kon tro lo wa nej emi sji
czyn ni ka che micz ne go (np. uszko dze nie in sta la cji, pra ce kon ser wa cyj ne),
co może w znacz nym stop niu wpły wać na zdro wie i bez pie czeń stwo pra -
cow ni ków.

Sto so wa ne czyn ni ki che micz ne naj czę ściej stwa rza ją za gro że nie wy pad -
ko we zwią za ne z wła ści wo ścia mi żrą cy mi, dra żnią cy mi lub pal ny mi. Wy ko -
ny wa ne po mia ry na ra że nia na czyn ni ki che micz ne nie da ją do sta tecz nej
pod sta wy do oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z na ra że niem na sub -
stan cje uczu la ją ce, ra ko twór cze i mu ta gen ne, gdyż wy ka zu ją one wła ści wo -
ści ku mu lo wa nia się w or ga ni zmie. Wy ni ki po mia rów stę żeń tych czyn ni ków
wska zu ją ce na ni skie war to ści nie da ją gwa ran cji, że nie doj dzie do zmian
cho ro bo wych w or ga ni zmie pra cow ni ka. Jest to swo ista wła ści wość tych
sub stan cji stwa rza ją ca za gro że nie po przez ich obec ność w śro do wi sku 
pra cy. 

Oma wia na me to da obej mu je na stę pu ją ce fa zy głów ne:

1. Spo rzą dze nie wy ka zu sub stan cji oraz ma te ria łów che micz nych sto so -
wa nych w za kła dzie.

2. Prze pro wa dze nie kla sy fi ka cji po ten cjal ne go ry zy ka.

3. Oce nę ry zy ka.
4. Wpro wa dze nie środ ków ogra ni cza ją cych ry zy ko.

Na le ży nad mie nić, że ww. wy kaz sub stan cji nie jest tym sa mym co spis
nie bez piecz nych sub stan cji i mie sza nin che micz nych sto so wa nych w za kła -
dzie pra cy. Wy kaz od no si się wy łącz nie do oce nia ne go sta no wi ska pra cy. Na -
to miast do spo rzą dze nia spi su jest zo bo wią za ny pra co daw ca na pod sta wie
art. 221 § 2 Ko dek su pra cy i do ty czy on ca łe go przed się bior stwa bez po dzia -
łu na po szcze gól ne sta no wi ska.

Spo rzą dze nie wy ka zu

Od te go eta pu za le ży efekt i ja kość ca łej oce ny ry zy ka za wo do we go. 
Wy kaz po wi nien być kom plet ny i za wie rać, oprócz sto so wa nych czyn ni ków
do star cza nych w han dlo wych opa ko wa niach, pół pro duk ty oraz czyn ni ki 
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po wsta ją ce pod czas pro ce su tech no lo gicz ne go, któ re kla sy fi ko wa ne są 
ja ko nie bez piecz ne.

Jest to etap pra co chłon ny, któ ry jest w więk szo ści wy ko ny wa ny na oce -
nia nym sta no wi sku pra cy. Umo żli wia on jed no cze śnie prze pro wa dze nie in -
wen ta ry za cji zgro ma dzo nych czyn ni ków che micz nych, z mo żli wo ścią
wy co fa nia nie uży wa nych i zby tecz nych.

Na tym eta pie po win ny zo stać zgro ma dzo ne na stę pu ją ce da ne:

� na zwa sub stan cji lub mie sza ni ny,

� wiel kość zu ży cia lub po wsta nia w okre ślo nym czasie,

� czę sto tli wość sto so wa nia lub wy stę po wa nia,

� in for ma cje o za gro że niach umiesz czo ne na ety kie tach (zna ki ostrze -
gaw cze, zwro ty R),

� nie zbęd ne in for ma cje za war te w kar tach cha rak te ry sty ki, (ta kie jak:
za gro że nia, za gro że nia fi zycz ne i che micz ne, re ak tyw ność itp.), w li te -
ra tu rze spe cja li stycz nej, kon sul ta cjach ze spe cja li sta mi.

Kla sy fi ka cja
Jak wspo mi na no wcze śniej, sto so wa ne i obec ne w śro do wi sku pra cy

czyn ni ki che micz ne na le ży skla sy fi ko wać od naj bar dziej nie bez piecz nych
do tych, któ re stwa rza ją naj mniej sze za gro że nie. Zi den ty fi ko wa ne czyn ni ki
mo żna skla sy fi ko wać wg po ni ższej ta be li, któ ra uwzględ nia za gro że nia, po -
ten cjal ną eks po zy cję, po ten cjal ne za gro że nie za pa le niem oraz po ten cjal ne
skut ki dla śro do wi ska.

Dla ka żde go z wy stę pu ją cych czyn ni ków che micz nych na le ży spo rzą -
dzić ta be lę we dług po ni ższe go wzo ru. Ta kie zgro ma dzo ne da ne bę dą 
ma te ria łem wyj ścio wym do spo rzą dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go. Źró -
dłem in for ma cji o za gro że niu są ety kie ty oraz kar ty cha rak te ry styk. Sub -
stan cje che micz ne po dzie lo no na 5 grup w za le żno ści od na ra że nia dro gą
od de cho wą.
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Wpływ na zdrowie Pożar/eksplozja
Wpływ 

na środowisko

Zagrożenie
Lot ność/
two rze nie 
py łu

Ła two pal -
ność

Lotność/
tworzenie 
pyłu

Zagrożenie
Wpływ na
środowisko

Zwrot 
określający
zagrożenie

Ilość  
zużytego 
produktu

Zwrot 
określający
zagrożenie

Ilość prze cho -
wy w ane go
pro duk tu

Zwrot 
określający
zagrożenie

Potencjalny
wpływ

Czę sto tli -
wość sto so -
wania

Przyczyna
zapalenia

Kla sy fi ka cja
nie bez -
piecz nych 
od pa dów

Ilość prze -
cho wy wa na

Stan
fizyczny

R36

R36/38

R38

Działa drażniąco na oczy

Działa drażniąco na oczy i skórę

Działa drażniąco na skórę

R65

R67

Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc
w przypadku połknięcia

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Wszystkie substancje nieoznakowane żadnym zwrotem R
w grupach B-E

Ta be la 2
Kry te ria sto so wa ne do ob li cza nia po ten cjal ne go ry zy ka zwią za ne -

go z czyn ni kiem che micz nym

Ta be la 3 
Po dział na 5 grup na ra że nia dro gą od de cho wą

Ka te go ria A
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Ka te go ria B

Ka te go ria C

R20

R20/21

R20/21/22

R20/22

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie 
ze skórą

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie 
ze skórą i po połknięciu 

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

R21

R21/22

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R22 Działa szkodliwie po połknięciu

R23

R23/24

R23/24/25

Działa toksycznie przez drogi oddechowe

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie 
ze skórą

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie 
ze skórą i po połknięciu 

R24

R24/25

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R25 Działa toksycznie po połknięciu

R34 Powoduje oparzenia

R35 Powoduje poważne oparzenia

R36/37

R36/37/38

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R37

R37/38

Działa drażniąco na drogi oddechowe

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
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R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R48/20

R48/20/21

R48/20/21/22

R48/20/22

R48/21

R48/21/22

R48/22

Dzia ła szko dli wie przez dro gi od de cho we; stwa rza po wa -
żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie dłu -
go trwa łe go na ra że nia

Dzia ła  szko dli wie przez dro gi od de cho we i w kon tak cie ze
skó rą; stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka
w na stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia

Dzia ła szko dli wie przez dro gi od de cho we, w kon tak cie ze
skó rą i po po łknię ciu; stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro -
wia czło wie ka w na stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia

Dzia ła szko dli wie przez dro gi od de cho we i po po łknię ciu;
stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp -
stwie dłu go trwa łe go na ra że nia

Dzia ła szko dli wie w kon tak cie ze skó rą; stwa rza po wa żne za -
gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie dłu go trwa łe -
go na ra że nia

Dzia ła szko dli wie w kon tak cie ze skó rą i po po łknię ciu; stwa -
rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie
dłu go trwa łe go na ra że nia

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie
dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

R26

R26/27

R26/27/28

R26/28

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

Dzia ła bar dzo tok sycz nie przez dro gi od de cho we i w kon tak -
cie ze skó rą

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie
ze skórą i po połknięciu

Dzia ła bar dzo tok sycz nie przez dro gi od de cho we i po po -
łknię ciu

Ka te go ria C  cd.

Ka te go ria D
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R27

R27/28

Dzia ła bar dzo tok sycz nie w kon tak cie ze skó rą

Dzia ła bar dzo tok sycz nie w kon tak cie ze skó rą i po po -
łknię ciu

R28 Działa bardzo toksycznie po połknięciu

R40 Klasa 3 rakotwórczy – ograniczone dowody działania
rakotwórczego

R48/23

R48/23/24

R48/23/24/25

R48/23/25

R48/24

R48/24/25

R48/25

Dzia ła tok sycz nie przez dro gi od de cho we; stwa rza po wa -
żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie dłu -
go trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie przez dro gi od de cho we i w kon tak cie ze
skó rą; stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka
w na stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie przez dro gi od de cho we, w kon tak cie ze skó -
rą i po po łknię ciu; stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia
czło wie ka w na stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie przez dro gi od de cho we i po po łknię ciu;
stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na -
stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie w kon tak cie ze skó rą; stwa rza po wa żne
za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie dłu go -
trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie w kon tak cie ze skó rą i po po łknię ciu;
stwa rza po wa żne za gro że nie dla zdro wia czło wie ka w na -
stęp stwie dłu go trwa łe go na ra że nia
Dzia ła tok sycz nie po po łknię ciu; stwa rza po wa żne za gro -
że nie dla zdro wia czło wie ka w na stęp stwie dłu go trwa łe go
na ra że nia

R60
R61
R62
R63

R64

Mo że upo śle dzać płod ność
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie
matki
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
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Ka te go ria E

(opra co wa ne na pod sta wie: Prak tycz ne wy tycz ne o cha rak te rze nie wią żą cym w spra -
wie ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym ze
środkami chemicznymi w miejscu pracy)

Przy płyn nych czyn ni kach che micz nych wa żnym pa ra me trem jest ich lot -
ność, któ ra jest uza le żnio na od tem pe ra tu ry wrze nia. In for ma cje o tej wiel -
ko ści do stęp ne są w li te ra tu rze spe cja li stycz nej, ale rów nież po win ny
znaj do wać się w kar cie cha rak te ry sty ki w punk cie 9.

Zna jąc tem pe ra tu rę wrze nia oraz tem pe ra tu rę ro bo czą pro ce su tech no -
lo gicz ne go okre śla my, w ja kim ob sza rze znaj du je się oce nia ny czyn nik che -
micz ny. Im tem pe ra tu ra wrze nia cie czy jest ni ższa tym więk sza jest lot ność
sub stan cji, co po wo du je wzrost jej stę że nia w po wie trzu na sta no wi sku pra -
cy. Du ży wpływ na stę że nie par te go czyn ni ka ma sto so wa na wen ty la cja oraz
spo sób, w ja ki jest ona re ali zo wa na. Przy nie wła ści wej wen ty la cji ła two mo -
żna spo wo do wać wzrost na ra że nia na lot ne sub stan cje che micz ne.

Przy kład

W la bo ra to rium prze my sło wym ja ko roz pusz czal nik sto su je się eter ety lo wy,
któ re go opa ry są cię ższe od po wie trza. Ze wzglę du na roz mia ry apa ra tu ry nie
jest mo żli we pro wa dze nie prac pod dy ge sto rium. W po miesz cze niu za sto so wa -

R40 Klasa 3 mutagenny – ograniczone dowody działania
rakotwórczego

R42

R42/43

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia
drogą oddechową

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia
drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

R45 Może powodować raka

R46 Może powodować dziedziczne wady genetyczne

R49
Może powodować raka w następstwie narażenia drogą 
oddechową

R68 Klasa 3 mutagenny
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no wen ty la cję gra wi ta cyj ną oraz wy ciąg znaj du ją cy się nad oknem, sta no wi sko
pra cy znaj du je się po dru giej stro nie po miesz cze nia w sto sun ku do okien. Ta kie
roz wią za nie po wo du je, że ca łość opa rów ete ru ety lo we go gro ma dzi się w dol -
nych par tiach po miesz cze nia i stwa rza za gro że nie po przez cią gły kon takt ze
skó rą nóg pra cow ni ka oraz mo żli wość wy bu chu po przez stwo rze nie mie sza ni -
ny opa rów po mię dzy dol ną a gór ną gra ni cą wy bu cho wo ści okre ślo ną dla te go
czyn ni ka. Nie zbęd ne jest za sto so wa nie wy cią gu znaj du ją ce go się nad po sadz -
ką w bez po śred nim są siedz twie sta no wi ska pra cy, po wo du ją ce go sku tecz ne od -
pro wa dza nie par roz pusz czal ni ka.

Po zio my lot no ści cie czy

(źró dło: Prak tycz ne wy tycz ne o cha rak te rze nie wią żą cym…)

Skłon ność do two rze nia py łów przez cia ła sta łe

(źró dło: Prak tycz ne wy tycz ne o cha rak te rze nie wią żą cym…)
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Ni ska Śred nia Wy so ka

Sub stan cje w po sta ci
gra nu lek, któ re ła two
się nie roz pa da ją. 
Przy sto so wa niu nie
ob ser wu je się two -
rze nia py łu. 

Cia ła sta łe w po sta ci gra nu lek
lub kry sta licz ne. Przy sto so wa -
niu ob ser wu je się two rze nie
py łu, któ ry szyb ko się osa dza
i jest wi docz ny na ota cza ją -
cych po wierzch niach.

Prosz ki: sil nie roz drob -
nio ne o ni skiej gę sto ści.
Przy sto so wa niu ob ser -
wu je się two rze nie ob ło -
ków py łu, któ ry utrzy-
mu je się w po wie trzu
przez kil ka mi nut.
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Ilo ści sto so wa nej sub stan cji

Ilość substancji Ilość stosowana przy danej czynności

Mała Gramy lub mililitry [łyżeczka, szklanka, butelka]

Średnia Kilogramy lub litry [worek, wiaderko, bęben]

Duża Tony lub metry sześcienne [Big-Bag, zbiornik, dppl.]

Klasa niebezpieczeństwa A

Lotność / tworzenie pyłu

Stosowana
ilość

Niska lotność/
tworzenie 

pyłu

Średnia 
lotność

Średnie 
tworzenie 

pyłu

Wysoka 
lotność /

tworzenie 
pyłu

Mała 1 1 1 1

Średnia 1 1 1 2

Duża 1 1 2 2

Klasa niebezpieczeństwa B

Lotność/ tworzenie pyłu

Mała 1 1 1 1

Średnia 1 2 2 2

Duża 1 2 3 3

Klasa niebezpieczeństwa C

Lotność/ tworzenie pyłu

Mała 1 2 1 2
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(źró dło: Prak tycz ne wy tycz ne o cha rak te rze nie wią żą cym…)

Po sia da jąc okre ślo ne trzy pa ra me try (ilość, kla sę nie bez pie czeń stwa, lot -
ność/two rze nie py łu), któ re są za le żne od wa run ków pra cy, tech no lo gii, środ -
ków ochro ny zbio ro wej, wy zna cza my prze wi dy wa ny po ziom za gro że nia dla
okre ślo nej kla sy nie bez pie czeń stwa. Po wy ższe kla sy po sia da ją okre ślo ne
czte ry po zio my, dla któ rych okre ślo no ogól ne za sa dy za po bie ga nia, ade -
kwat ne do osza co wa ne go ry zy ka za wo do we go.

Po ni żej pro po no wa ny opis dzia łań pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych ry -
zy ko dla okre ślo ne go po zio mu za gro że nia:

Po ziom 1
Przy tym po zio mie za gro że nia ge ne ral nie nie prze wi du je się żad nych

dzia łań ma ją cych na ce lu ob ni że nie ry zy ka, nie spraw dza się sku tecz no ści
środ ków za po bie gaw czych. Ry zy ko uwa ża się za nie wiel kie.

Po ziom 2
Dla te go po zio mu na le ży już sto so wać szcze gól ne środ ki za po bie gaw -

cze. Naj czę ściej sto so wa ne są in sta la cje wy cią gów miej sco wych, od cią gi 

Klasa niebezpieczeństwa C cd.

Średnia 2 3 3 3

Duża 2 4 4 4

Klasa niebezpieczeństwa D

Lotność/ tworzenie pyłu

Mała 2 3 2 3

Średnia 3 4 4 4

Duża 3 4 4 4

Klasa niebezpieczeństwa E

Dla tego poziomu uznaje się, że zagrożenie we wszystkich sytuacjach 
wynosi 4.
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sta no wi sko we, któ re po win ny być za pro jek to wa ne tak, aby ich dzia ła nie po -
wo do wa ło ob ni że nie za gro że nia do po zio mu ry zy ka nie wiel kie go.

Po ziom 3
Przy tym po zio mie za gro że nia nie zbęd ne już jest pod ję cie zde cy do wa -

nych dzia łań po przez za sto so wa nie ukła dów za mknię tych, her me ty za cję
pro ce su, zmia ny or ga ni za cyj ne, zmniej sze nie licz by pra cow ni ków na ra żo -
nych itp. Wszyst kie czyn no ści ma ją na ce lu nie do pusz cze nie do wy do sta nia
się czyn ni ka na ze wnątrz w cza sie nor mal nej eks plo ata cji oraz zmi ni ma li zo -
wa nie nie po żą da nych skut ków. Po za sto so wa niu tych środ ków w ce lu kon -
tro l nym na le ży prze pro wa dzić po mia ry ilo ścio we ma ją ce na ce lu po twier -
dze nie sku tecz no ści za sto so wa nych dzia łań.

Po ziom 4
Okre śle nie za gro że nia na tym po zio mie obej mu je przy pad ki sto so wa nia

bar dzo tok sycz nych czyn ni ków lub du żych ilo ści czyn ni ków o mniej szym
stop niu tok sycz no ści oraz gdy czyn nik mo że ła two prze do stać się do at mos -
fe ry. Do ty czy rów nież prac w na ra że niu na czyn ni ki za li czo ne do ra ko twór -
czych lub mu ta gen ne. W tym przy pad ku pro ces tech no lo gicz ny na le ży
pro wa dzić przy za sto so wa niu spe cjal nych, dla te go pro ce su, środ ków za po -
bie gaw czych. Nie zbęd ne jest pro wa dze nie kon tro li ilo ścio wej na ra że nia
na czyn ni ki che micz ne oraz czę stej kon tro li sku tecz no ści dzia ła nia pro ce dur
bez pie czeń stwa i środ ków in for mu ją cych o sta nach za gro że nia.

br-chemiczne-zagroz-wyd2popr-2013-x-w8_br-OcenaRyzyka  2013-07-30  12:20  Strona 36



37

Przy kład

Na sta no wi sku pra cy, na któ rym pra cę wy ko nu je 4 pra cow ni ków, sto so wa -
ne są czyn ni ki che micz ne, dla któ rych do ko na no kla sy fi ka cji i umiesz czo no w po -
ni ższych ta be lach (po mi nię to wpływ na śro do wi sko):

Czyn nik 1

Czyn nik 2

Wpływ na zdrowie Pożar/eksplozja

Zagrożenie
R48/21/22

Lotność/
Tworzenie pyłu 

Średnie 
tworzenie pyłu

Łatwopalność
brak

Lotność/ 
tworzenie pyłu 

brak

Działa szkodliwie
w kontakcie ze skórą

i po połknięciu; stwarza
poważne zagrożenie 

dla zdrowia człowieka
w następstwie 

długotrwałego narażenia

100 kg 
na zmianę

Zwrot 
określający 
zagrożenie

brak

Ilość 
przechowywanego

produktu
2000 kg

2 razy na zmianę
roboczą

Przyczyna
zapalenia

brak

Wpływ na zdrowie Pożar/eksplozja

Zagrożenie
R34

Lotność/
Tworzenie pyłu 

Niska lotność

Łatwopalność
brak

Lotność/ 
tworzenie pyłu 

brak

Powoduje oparzenia
Ilość zużytego

produktu
10 kg na zmianę

Zwrot 
określający 
zagrożenie

brak

Ilość 
przechowywanego

produktu
2000 kg

Częstotliwość
stosowania

1 raz na zmianę

Przyczyna
zapalenia

brak
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Wpływ na zdrowie Pożar/eksplozja

Zagrożenie
R20/22

Lotność/
Tworzenie pyłu 
Średnia lotność

Łatwopalność
R10

Lotność/ 
tworzenie pyłu 
Średnia lotność

Działa szkodliwie 
przez drogi oddechowe

i po połknięciu

Ilość zużytego
produktu
100 litrów 
na zmianę

Łatwopalne

Ilość 
przechowywanego

produktu
30 ton

Częstotliwość
stosowania

4 razy w ciągu
godziny

Przyczyna zapalenia
Ładunek

elektrostatyczny,
otwarty ogień,
nieprawidłowa 

instalacja elektryczna

Czyn nik 3

Na pod sta wie tak ze bra ne go ma te ria łu, wy ko rzy stu jąc od po wied nie ta be le
ka te go rii za gro żeń, do ko nu je my sza co wa nia ry zy ka.

Dla czyn ni ka nr 2: ze wzglę du na to, że nie two rzy py łu i nie jest lot ny, w tej
ka te go rii okre śla my go ja ko trud no lot ny/nie py lą cy.

Dla czyn ni ka nr 1 ze wzglę du na za gro że nie R48/21/22 uży je my ta be li dla
kla sy nie bez pie czeń stwa C. Dla śred niej ilo ści, śred nie go two rze nia py łu otrzy -
mu je my po ziom 3.

Ana lo gicz nie dla:
– czyn ni ka nr 2; ta be la kla sy nie bez pie czeń stwa C; ilość śred nia, ma łe two -

rze nie py łu/trud no lot ne; po ziom 2;
– czyn ni ka nr 3; ta be la kla sy nie bez pie czeń stwa B; ilość śred nia, śred nia lot -

ność; po ziom 2.
Zgod nie z po wy ższym sza co wa niem ry zy ka zwią za ne go z na ra że niem

na czyn ni ki che micz ne na sta no wi sku pra cy, wy stę pu je za gro że nie na po zio -
mie 3 dla czyn ni ka nr 1, a dla czyn ni ka nr 2 i 3 na po zio mie 2.

W związ ku z tym nie zbęd ne jest pod ję cie sto sow nych dzia łań za le żnych
od po zio mu za gro że nia. Dla czyn ni ka nr 1 wska za ne jest ogra ni cze nie licz by
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pra cow ni ków na ra żo nych, her me ty za cja pro ce su lub za sto so wa nie od po wied -
niej wen ty la cji od py la ją cej.

Dla czyn ni ka nr 2, któ ry ma sła bą lot ność, naj lep szym roz wią za niem by -
ło by zmniej sze nie sto so wa nej ilo ści, ale nie jest to mo żli we w ka żdej sy tu acji.
Dla nie lot nych czyn ni ków stwa rza ją cych za gro że nie po pa rze niem jed nym
z mo żli wych roz wią zań jest zmniej sze nie liczby osób za gro żo nych, zmia -
na sto so wa ne go czyn ni ka lub za sto so wa nie od po wied nich środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej.

Czyn nik nr 3 po sia da ją cy śred nią lot ność oraz ła two pal ność mo że na strę -
czać po wa żne pro ble my zwią za ne z ry zy kiem po ża ru lub spo wo do wa nia za gro -
że nia at mos fe rą wy bu cho wą, któ ra mo że po wstać. Ze wzglę du na ro dzaj
za gro że nia pra wi dło wym roz wią za niem bę dzie za sto so wa nie miej sco wych wy -
cią gów, zmniej sza ją cych po ziom za gro że nia.

Przed sta wio na wy żej sy tu acja jest jed nym z wie lu roz wią zań oce ny ry zy ka
za wo do we go tą me to dą i mo że ró żnić się w za le żno ści od fak tycz nych wa run -
ków pra cy, za sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej.

Zmo dy fi ko wa na me to da opar ta na ma te ria łach 
Ko mi sji Eu ro pej skiej

Jak wcze śniej wspo mnia no z dniem 20 stycz nia 2009 r. we szło w ży cie
roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) 1272/2008 z dnia 16
grud nia 2008 r. w spra wie kla sy fi ka cji, ozna ko wa nia i pa ko wa nia sub stan cji
i mie sza nin, zmie nia ją ce i uchy la ją ce dy rek ty wy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmie nia ją ce roz po rzą dze nia (WE) nr 1907/2006. Roz po rzą dze nie po wy -
ższe zmie nia kry te ria kla sy fi ka cji nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych,
jak rów nież spo sób ich ozna cza nia z pik to gra ma mi włącz nie.

Za pi sy po wy ższe go roz po rzą dze nia zna la zły swo je od zwier cie dle nie
w za pi sach Usta wy z dnia 25 lu te go 2011 r. o sub stan cjach che micz nych i ich
mie sza ni nach (Dz. U. z 2011r. Nr 63 poz. 322).

W związ ku z ty mi zmia na mi w pra wo daw stwie unij nym, wdra ża niu prze -
pi sów roz po rzą dze nia nr 1272/2008 (CLP) zwro ty R z bie giem cza su prze sta -
ną obo wią zy wać, a w to miej sce po ja wi się zwrot H. Ich brak na ety kie tach
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Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 1272/2008

E: R2 NIEMOŻLIWE DOKŁADNE PRZEŁOŻENIE 

E: R3 NIEMOŻLIWE DOKŁADNE PRZEŁOŻENIE 

O: R7
Org. Perox. CD H242 
Org. Perox. EF H242 

O: R8 Ox. Gas 1 H270 

i w tre ści kart cha rak te ry sty ki po wo du je, że wcze śniej opi sa na me to da
bazująca na ma te ria łch Ko mi sji Eu ro pej skiej sta nie się bez u ży tecz na.

Pro sto ta oce ny ry zy ka za wo do we go we dług wcze śniej opi sa nej me to dy
po wo du je, że war to do ko nać przy sto so wa nia jej, opie ra jąc się o no we zwro -
ty H. Jed nak no we prze pi sy do ty czą ce kla sy fi ka cji i ozna cza nia, w tym opis
zwro tów H, nie prze kła da ją się w du żej czę ści bez po śred nio ze zwro tów R.
W roz po rzą dze niu (WE) nr 1272/2008 za war to skró co ną wer sję prze ło że nia
z kla sy fi ka cji do ko ny wa nej wg dy rek ty wy 67/548/EWG na no wą. 

Po ni żej przed sta wio no ta be lę, w któ rej przed sta wio no to prze ło że nie za -
gro żeń w sy tu acji, gdy ist nie je możliwość prze ło że nia. W sy tu acji, gdy nie ma
takiej mo żli wo ści, nie zbęd ne jest in dy wi du al ne do ko na nie oce ny wła ści wo -
ści za po mo cą kry te riów okre ślo nych w za łącz ni ku do roz po rzą dze nia (WE)
nr 1272/2008.

Za zna czyć na le ży, że pro du cent lub dys try bu tor nie ma obo wiąz ku
umiesz cza nia, mię dzy in ny mi, na ety kie cie zwro tu H w po sta ci trój cy -
fro wej licz by. Je że li umiesz czo no treść „zwrot lub zwro ty okre śla ją ce ro dzaj
za gro że nia” jest to rów no znacz ne ze speł nie niem obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z roz po rzą dze nia. Zwrot H jest do stęp ny w kar cie cha rak te ry sty ki sto so wa -
ne go czyn ni ka che micz ne go, dla któ re go ist nie je obo wią zek spo rzą dze nia
ta kiej kar ty.

Ta be la 4

Skró co na wer sja prze ło że nia kla sy fi ka cji wg dy rek ty wy 67/548/EWG
na kla sy fi ka cję wg roz po rzą dze nia 1272/2008
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Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 1272/2008

O: R8 ciecz / ciało stałe NIEMOŻLIWE DOKŁADNE PRZEŁOŻENIE 

O: R9 
Ox. Liq. 1 oraz Ox. Sol. 1 H271 – Może
powodować pożar lub wybuch; 
silny utleniacz

F: R11 ciało stałe NIEMOŻLIWE DOKŁADNE PRZEŁOŻENIE

F+: R12 ciecz Flam. Liq. 1 H224 

F+: R12 ciecz Self-react. CD, EF H242 

F: R10 ciecz 

Flam. Liq. 1 H224, t. zapł. <23°C oraz t. wrz.
=<35°C 
Flam. Liq. 2 H225, t. zapł. <23°C oraz t. wrz.
>35°C
Flam. Liq. 3 H226, t. zapł. =>23°C 

F: R11 ciecz
Flam. Liq. 1 H224, t. wrz. =< 35°C
Flam. Liq. 2 H225, t. wrz. > 35°C 

F: R15 PRZEŁOŻENIE NIEMOŻLIWE 

F: R17 ciecz / ciało stałe Pyr. Liq. 1 oraz Pyr. Sol 1 H250 

Xn: R20 gaz/pary/pył/mgła Acute Tox. 4 H332 

Xn: R21 Acute Tox. 4 H312 

Xn: R22 Acute Tox. 4 H302

T: R23 gaz Acute Tox. 3 H331

T: R23 pary Acute Tox. 2 H330 

T: R23 pył/mgła Acute Tox. 3 H331 
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Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 1272/2008

T: R24 Acute Tox. 3 H311 

T: R25 Acute Tox. 3 H301 

T+: R26 pary Acute Tox. 1 H330

T+: R26 gaz/mgły/pył Acute Tox. 2 H330

T+: R27 Acute Tox. 1 H310 

T+: R28 Acute Tox. 2 H300 

R33 STOT RE 2 H373

C: R34 Skin Corr. 1B H314

C: R35 Skin Corr. 1A H314

Xi: R36 Eye Irrit. 2 H319 

Xi: R37 STOT SE 3 H335 

Xi: R38 Skin Irrit. 2 H315 

T: R39/23; R39/24; R39/25 STOT SE 1 H370 

T+: R39/26; R39/27;
R39/28 

STOT SE 1 H370 

Xi: R41 Eye Dam. 1H318 

R42 Resp. Sens. 1 H334 

R43 Skin Sens. 1 H317 

Xn: R48/20; R48/21;
R48/22 

STOT RE 2 H373

T: R48/23; R48/24; R48/25 STOT RE 1 H372

R64 Lact. H362
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Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 1272/2008

Xn: R65 Asp. Tox. 1 H304

R67 STOT SE 3 H336

Xn: R68/20, R68/21, R68/22 STOT SE 2 H371

Carc. Cat. 1 i 2: R45 Carc. 1A i 1B H350 

Carc. Cat. 1 i 2: R49 Carc. 1A i 1B H350i 

Carc. Cat. 3: R40 Carc. 2 H351 

Muta. Cat. 2: R46 Muta. 1B H340

Muta. Cat. 3: R68 Muta. 2 H341 

Repr. Cat. 1 i 2: R60 Repr. 1A i 1B H360F 

Repr. Cat. 1 i 2: R61 Repr. 1A i 1B H360D 

Repr. Cat. 3: R62 Repr. 2 H361f 

Repr. Cat. 3: R63 Repr. 2 H361d

Repr. Cat. 1: R60-61 Repr. 1A H360FD

Repr. Cat. 1: R60
Repr. Cat. 2: R61 

Repr. 1A H360FD

Repr. Cat. 2: R60
Repr. Cat. 1: R61

Repr. 1A H360FD 

Repr. Cat. 2: R60-61 Repr. 1B H360FD 

Repr. Cat. 3: R62-63 Repr. 2 H361fd 

Repr. Cat. 1: R60
Repr. Cat. 3: R63

Repr. 1A H360Fd 
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Do dat ko we wy ma ga nia (wy ni ka ją ce z roz po rzą dze nia 1272/2008 [CLP])
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Dyrektywa 67/548/EWG Rozporządzenie 1272/2008

Repr. Cat. 2: R60
Repr. Cat. 3: R63 

Repr. 1B H360Fd 

Repr. Cat. 1: R61
Repr. Cat. 3: R62 

Repr. 1A H360Df 

Repr. Cat. 2: R61
Repr. Cat. 3: R62 

Repr. 1B H360Df

N: R50 Aquatic Acute 1 H400

N: R50-53 
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410 

N: R51-53 Aquatic Chronic 2 H411 

R52-53 Aquatic Chronic 3 H412 

R53 Aquatic Chronic 4 H413 

N: R59 Ozone EUH059

67/548/EWG 1272/2008

R1 EUH001 – wybuchowy w stanie suchym 

R6 
EUH006 – wybuchowy z dostępem lub bez dostępu
powietrza 

R14 EUH014 – reaguje gwałtownie z wodą 

R18
EUH018 – podczas stosowania mogą powstać łatwopalne
lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem 

R19 EUH019 – może tworzyć wybuchowe nadtlenki 
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W ce lu uprosz cze nia i usys te ma ty zo wa nia zna cze nia zwro tów H za sto so -
wa no re gu ły uła twia ją ce za pa mię ta nie ja kie za gro że nia okre śla ją. W po ni -
ższej ta be li przed sta wio no ogól ny po dział zwro tów H i P.

Ta be la 5

Za kre sy ko dów okre śla ją cych za gro że nie i wska zu ją cych środ ki ostro -
żno ści zgod nie z roz po rzą dze niem (WE) 1272/2008

Sto so wa ne skró ty w kla sach za gro że nia:
– Unst. Expl. – nie sta bil ny ma te riał wy bu cho wy
– Expl. – ma te riał wy bu cho wy
– Flam. Ae ro sol – wy rób ae ro zo lo wy ła two pal ny

R44 
EUH044 – zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w
zamkniętym pojemniku 

R29 EUH029 – w kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy 

R31 EUH031 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 

R32
EUH032 – w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne
gazy 

R66
EUH066 – powtarzające się narażenie może powodować
wysuszenie lub pękanie skóry 

R39-41 EUH070 – działa toksycznie w kontakcie z oczami 

Zwroty określające zagrożenie: H 
Zwroty wskazujące środki

ostrożności: P 

200 – 299 Zagrożenie fizyczne 1 00 Ogólne 

300 – 399 Zagrożenie dla zdrowia 2 00 Zapobieganie 

400 – 499 Zagrożenie dla środowiska 3 00 Reagowanie 

4 00 Przechowywanie

5 00 Usuwanie
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– Flam. Gas – gaz ła two pal ny
– Flam. Liq. – ciecz ła two pal na
– Flam. Sol. – sub stan cja sta ła ła two pal na
– Liq. Gas – gaz w fa zie cie kłej
– Met. Corr. – sub stan cja lub mie sza ni na po wo du ją ca ko ro zję me ta li
– Org. Pe rox. – nad tle nek or ga nicz ny
– Ox. Gas – gaz utle nia ją cy
– Ox. Liq. – sub stan cja cie kła utle nia ją ca
– Ox. Sol. – sub stan cja sta ła utle nia ją ca
– Press. Gas – gaz pod ci śnie niem
– Pyr. Liq. – sub stan cja cie kła pi ro fo rycz na
– Pyr. Sol. – sub stan cja sta ła pi ro fo rycz na
– Self -he at. – sub stan cja lub mie sza ni na sa mo na grze wa ją ca się
– Self -re act. – sub stan cja lub mie sza ni na sa mo re ak tyw na
– Wa ter -re act. – sub stan cja lub mie sza nia, któ ra w kon tak cie z wo dą uwal -

nia ła two pal ny gaz
– Acu te Tox. – tok sycz ność ostra
– Asp. Tox. – za gro że nie spo wo do wa ne aspi ra cją
– Carc. – ra ko twór czość
– Eye Dam. – ry zy ko po wa żne go uszko dze nia oczu
– Eye Ir rit. – dzia ła nie dra żnią ce na oczy
– Mu ta. – dzia ła nie mu ta gen ne na ko mór ki roz rod cze
– Repr. / Lact – dzia ła nie szko dli we na roz rod czość
– Resp. Sens. – dzia ła nie uczu la ją ce na dro gi od de cho we
– STOT RE – tok sycz ność ostra i dzia ła nie tok sycz ne na na rzą dy do ce lo we

– na ra że nie wie lo krot ne
– STOT SE – tok sycz ność ostra i dzia ła nie tok sycz ne na na rzą dy do ce lo we

– na ra że nie jed no ra zo we
– Skin Corr. – dzia ła nie żrą ce na skó rę
– Skin Ir rit. – dzia ła nie dra żnią ce na skó rę
– Skin Mild Ir rit. – dzia ła nie lek kie dra żnią ce na skó rę
– Skin Sens. – dzia ła nie uczu la ją ce na skó rę

46
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Kla sy nie bez pie czeń stwa

W ce lu do ko na nia sza co wa nia ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z nie bez -
piecz ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi skla sy fi ko wa ny mi zgod nie z roz po rzą -
dze niem (WE) nr 1272/2008 mo żna po słu żyć się zmo dy fi ko wa ną me to dą
opar tą na wcze śniej przed sta wio nej me to dzie wg ma te ria łów Ko mi sji Eu ro -
pej skiej. Czyn ni ki che micz ne dzie li my na 5 grup, któ re przed sta wio no w ta -
be lach po ni żej. Ze wzglę du na to, że za gro że nia fi zycz ne po cho dzą ce
od czyn ni ków che micz nych ma ją rów nież po wa żny wpływ na bez pie czeń -
stwo pra cy, opi sy wa ną me to dę roz sze rzo no o te za gro że nia. W ce lu unik nię -
cia za mie sza nia po dział na kla sy nie bez pie czeń stwa jest od dziel ny dla
za gro żeń fi zycz nych i za gro żeń dla zdro wia. 

W ta be lach po ni żej po da no w pierw szej ko lum nie zwro ty, a w dru giej kla -
sy za gro że nia i ko dy ka te go rii.

Ta be la 6
Po dział na 5 grup za gro żeń dla zdro wia (opra co wa nie au to ra)

Kla sa nie bez pie czeń stwa A

Kla sa nie bez pie czeń stwa B

47

H315 Skin Ir rit. 2 Dzia ła dra żnią co na skó rę

H317 Skin Sens. 1 Mo że po wo do wać re ak cję aler gicz ną skó ry

H319 Eye Ir rit. 2 Dzia ła dra żnią co na oczy

H335 STOT SE 3 Mo że po wo do wać pod ra żnie nie dróg od de cho -
wych

H336 STOT SE 3 Mo że spo wo do wać sen ność lub za wro ty gło wy

EU H066 Po wta rza ją ce się na ra że nie mo że po wo do wać
wy su sze nie lub pę ka nie skó ry

H302 Acu te Tox. 4 Dzia ła szko dli wie po po łknię ciu

H312 Acu te Tox. 4 Dzia ła szko dli wie w kon tak cie ze skó rą

H318 Eye Dam. 1 Po wo du je po wa żne uszko dze nia oczu

H332 Acu te Tox. 4 Dzia ła szko dli wie w na stęp stwie wdy cha nia
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Kla sa nie bez pie czeń stwa C

Kla sa nie bez pie czeń stwa D

48

H301 Acu te Tox. 3 Dzia ła tok sycz nie po po łknię ciu

H304 Asp. Tox. 1
Po łknię cie i do sta nie się przez dro gi od de -
cho we mo że gro zić śmier cią

H311 Acu te Tox. 3 Dzia ła tok sycz nie w kon tak cie ze skó rą

H314 
Skin Corr 1A,
1B, 1C

Po wo du je po wa żne opa rze nia skó ry i uszko -
dze nia oczu

H331 
Acu te Tox. 3
(gaz, mgła, pył)

Dzia ła tok sycz nie w na stęp stwie wdy cha nia

H371 STOT SE 2 Mo że spo wo do wać uszko dze nie na rzą dów

H373 STOT RE 2
Mo że spo wo do wać uszko dze nie na rzą dów
w na stęp stwie dłu go trwa łe go lub po wta -
rzal ne go na ra że nia

EU H029 W kon tak cie z wo dą uwal nia tok sycz ne ga zy

EU H031
W kon tak cie z kwa sa mi uwal nia tok sycz ne
ga zy

EU H070 Dzia ła tok sycz nie w kon tak cie z ocza mi

EU H071 Dzia ła żrą co na dro gi od de cho we

H300 Acu te Tox. 2 Po łknię cie gro zi śmier cią 

H310 Acu te Tox. 1 Gro zi śmier cią w kon tak cie ze skó rą

H330
Acu te
Tox. 2(pa ry)

Wdy cha nie gro zi śmier cią 

H330
Acu te Tox. 2 
(gaz, mgła, pył)

Wdy cha nie gro zi śmier cią 

H351 Carc. 2 Po dej rze wa się, że po wo du je ra ka 
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Kla sa nie bez pie czeń stwa D

49

H360F Rep. 1A i 1B Mo że dzia łać szko dli wie na płod ność 

H360D Rep. 1A i 1B
Mo że dzia łać szko dli wie na dziec ko w ło nie
mat ki 

H360FD Rep. 1A i 1B
Mo że dzia łać szko dli wie na płod ność. Mo że
dzia łać na dziec ko w ło nie mat ki

H360Fd Rep. 1A i 1B
Mo że dzia łać szko dli wie na płod ność. Po dej -
rze wa się, że dzia ła szko dli wie na dziec ko w ło -
nie mat ki

H360Df Rep. 1A i 1B
Mo że dzia łać szko dli wie na dziec ko w ło nie
mat ki. Po dej rze wa się, że dzia ła szko dli wie
na płod ność

H361f Rep. 2
Po dej rze wa się, że dzia ła szko dli wie na płod -
ność

H361d Rep. 2
Po dej rze wa się, że dzia ła szko dli wie na dziec -
ko w ło nie mat ki

H361fd Rep. 2
Po dej rze wa się, że dzia ła szko dli wie na płod -
ność. Po dej rze wa się, że dzia ła szko dli wie
na dziec ko w ło nie mat ki 

H362 Lact.
Mo że dzia łać szko dli wie na dzie ci kar mio ne
pier sią 

H370 STOT SE 1 Po wo du je uszko dze nie na rzą dów

H372 STOT RE 1
Po wo du je uszko dze nie na rzą dów w na stęp -
stwie dłu go trwa łe go lub po wta rzal ne go na -
ra że nia

EU H032
W kon tak cie z kwa sa mi uwal nia bar dzo tok -
sycz ne ga zy
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Kla sa nie bez pie czeń stwa E

Ta be la 7
Po dział na 5 grup za gro żeń fi zycz nych (opra co wa nie au to ra)

Kla sa nie bez pie czeń stwa A

(1) – ole je ga zo we, ole je na pę do we do sil ni ków Die sla i lek kie ole je opa ło we o tem -
pe ra tu rze za pło nu mię dzy 55 a 75°C

Kla sa nie bez pie czeń stwa B

50

H334 Resp. Sens. 1
Mo że po wo do wać ob ja wy ast my lub trud no -
ści w od dy cha niu w na stęp stwie wdy cha nia 

H340 Mu ta 1B Mo że po wo do wać wa dy ge ne tycz ne 

H350 Carc. 1A i 1B Mo że po wo do wać ra ka 

H341 Mu ta. 2
Po dej rze wa się, że po wo du je wa dy ge ne -
tycz ne 

H350i Carc. 1A, 1B Wdy cha nie mo że spo wo do wać ra ka 

H226 Flam. Liq. 3 Ła two pal na ciecz i pa ry (1)

H223 Ła two pal ny ae ro zol

H290 Mo że po wo do wać ko ro zję me ta li

Wszyst kie sub stan cje nie ozna ko wa ne żad nym zwro tem H w gru pach B -E

H222 Skraj nie ła two pal ny ae ro zol

H280
Za wie ra gaz pod ci śnie niem; ogrza nie gro zi
wy bu chem

H225 Flam. Liq. 2 Wy so ce ła two pal na ciecz i pa ry

H242

Org. Pe rox. CD
Org. Pe rox. EF
Self -re act. CD
Self -re act. CD

Ogrza nie mo że spo wo do wać po żar
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Kla sa nie bez pie czeń stwa B  cd.

Kla sa nie bez pie czeń stwa C

51

H252 Self -he at. 2
Sub stan cja sa mo na grze wa ją ca się w du żych
ilo ściach; mo że się za pa lić

H272
Ox. Liq. 3
Ox. Sol. 3

Mo że in ten sy fi ko wać po żar; utle niacz cie kły
lub sta ły

EU H044
Za gro że nie wy bu chem po ogrza niu 
w za mknię tym po jem ni ku

H221
Flam. Gas 2,
Press. Gas

Gaz ła two pal ny

H271
Ox. Liq. 1
Ox. Sol. 1

Mo że po wo do wać po żar lub wy buch; sil ny
utle niacz cie kły i sta ły

H281
Za wie ra gaz schło dzo ny; mo że po wo do wać
opa rze nia krio ge nicz ne lub ob ra że nia

H224 Flam. Liq. 1 Skraj nie ła two pal na ciecz i pa ry

H228 Flam. Sol. 1 Sub stan cja sta ła ła two pal na

H241
Self -re act. C
Org. Pe rox. B

Ogrza nie mo że spo wo do wać po żar lub 
wy buch

H251 Self -he at 1
Sub stan cja sa mo na grze wa ją ca się; mo że się
za pa lić 

H261
Wa ter -re act.
2 i 3

W kon tak cie z wo dą uwal nia ją ła two pal ne
ga zy

H272 Ox. Sol. 2
Może intensyfikować pożar; utleniacz ciekły
lub stały

EUH018
Podczas stosowania mogą powstawać
łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par
z powietrzem
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Kla sa nie bez pie czeń stwa D

Kla sa nie bez pie czeń stwa E

52

H204 Expl. 1.4 Za gro że nie po ża rem lub roz rzu tem

H205 Expl 1.5 Mo że ma so wo wy bu chać w ogniu

H220 Flam. Gas 1 Skraj nie ła two pal ny gaz

H240
Self -re act. A
Org. Pe rox. A

Ogrza nie gro zi wy bu chem

H250
Pyr. Sol. 1
Pyr. Liq. 1

Za pa la się sa mo rzut nie w przy pad ku wy sta -
wie nia na dzia ła nie po wie trza

H260 Wa ter -re act. 1
W kon tak cie z wo dą uwal nia ją ła two pal ne ga -
zy, któ re mo gą ule gać sa mo za pa le niu

H270
Ox. Gas 1
Press. Gas

Mo że po wo do wać lub in ten sy fi ko wać po żar;
utle niacz ga zo wy

EU H001 Wy bu cho wy w sta nie su chym

EU H006
Wy bu cho wy z do stę pem lub bez do stę pu po -
wie trza

EU H014 Re agu je gwał tow nie z wo dą

EU H019 Mo że two rzyć wy bu cho we nad tlen ki

H200 Unst. Expl. Ma te riał wy bu cho wy nie sta bil ny

H201 Expl 1.1
Ma te riał wy bu cho wy; za gro że nie wy bu chem
ma so wym

H202 Expl. 1.2
Ma te riał wy bu cho wy; po wa żne za gro że nie
roz rzu tem

H203 Expo. 1.3
Ma te riał wy bu cho wy; za gro że nie po ża rem,
wy bu chem lub roz rzu tem
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Środ ki za po bie gaw cze

(opra co wa nie au to ra)

Ogól ne za sa dy 
za po bie ga nia Za sto so wa nie

Ogra ni cze nie do mi ni mum
licz by na ra żo nych pra cow -
ni ków

� Ogra ni cze nie do stę pu do nie któ rych ob sza rów,
w ce lu za po bie gnię cia nie po trzeb ne mu na ra -
że niu osób wy ko nu ją cych in ne pra ce

� Fi zycz ne od dzie le nie ob sza rów, w któ rych wy -
ko nu je się nie któ re czyn no ści

Ogra ni cze nie do mi ni mum
cza su trwa nia i in ten syw -
no ści na ra że nia

� Za pew nie nie od po wied niej wen ty la cji po -
miesz czeń 

� Do sto so wa nie pa ra me trów pro ce sów bez za -
gro że nia wy daj no ści

Sto so wne dzia ła nia w za -
kre sie hi gie ny

� Od po wied nie przy sto so wa nie ob sza rów dla pa -
la czy i miejsc spo ży wa nia po sił ków

Ogra ni cze nie ilo ści czyn ni -
ków che micz nych

� Udo stęp nie nie w miej scu pra cy tyl ko ta kiej ilo -
ści czyn ni ków che micz nych, ja ka jest wy ma ga -
na do pra cy

Do star cze nie sto sow ne go
sprzę tu do pra cy z na ra że -
niem na dzia ła nie czyn ni -
ków che micz nych oraz pro-
ce du ry kon ser wa cji i na -
pra wy urzą dzeń 

� Usta le nie wy ma gań, któ re mu szą speł niać urzą -
dze nia pro duk cyj ne przed ich za ku pem oraz
przy go to wa nie pro ce dur czyn no ści ob słu go -
wych

Pla no wa nie i or ga ni za cja
pra cy w miej scu pra cy

� Eli mi na cja lub mo dy fi ka cja czyn no ści, przy któ -
rych pra cow ni cy mo gą mieć stycz ność z czyn -
ni ka mi che micz ny mi, je śli stycz ność ta ka nie
jest nie zbęd na

Sto sow na or ga ni za cja pra cy � Pi sem ne wy tycz ne za wie ra ją ce szcze gó ło wy
opis za dań oraz obo wią zu ją ce wy mo gi bez pie -
czeń stwa

� Kon tro la pra wi dło we go sto so wa nia pi sem nych
wy tycz nych
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Do ku men to wa nie oce ny ry zy ka za wo do we go

Zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem
w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych, do ku men ta cję oce ny ry zy ka za wo -
do we go dla czę ści do ty czą cej czyn ni ków che micz nych mo żna przed sta wić
jak w przy kła dzie po ni żej (opra co wa nie au to ra). Nie jest to oczy wi ście wzór
do obo wiąz ko we go sto so wa nia, lecz ma na ce lu po móc w spo rzą dze niu tej
do ku men ta cji.

Przy kład do ku men to wa nia oce ny ry zy ka za wo do we go

Na zwa za kła du pra cy: .........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ko mór ka or ga ni za cyj na: ....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Na zwa sta no wi ska pra cy: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Da ta prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go: ...............................................

1. Opis sta no wi ska pra cy: ..................................................................................................

a. sto so wa ne ma szy ny, na rzę dzia i ma te ria ły

– ma szy ny:.........................................................................................................................

– na rzę dzia: .......................................................................................................................

– ma te ria ły: .......................................................................................................................
b. wy ko ny wa ne za da nia (opis po wi nien za wie rać szcze gó ło we za pi sy włącz nie

z ta ki mi czyn no ścia mi jak: spo rzą dza nie roz two rów ze stę żo nych pre pa ra tów,
roz pusz cza nie czyn ni ków che micz nych w wo dzie lub roz pusz czal ni kach itp.)

c. pra ce, przy któ rych mo że wy stą pić wzrost na ra że nia na czyn ni ki che micz ne:

..........................................................................................................................................................

d. wy stę pu ją ce nie bez piecz ne, szko dli we i ucią żli we czyn ni ki śro do wi ska pra cy:
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Lp.
Czynnik 

chemiczny
Właściwości

Składniki 
niebezpieczne

Zwrot R i S
[zwroty H i P]

1

...

Lp.
Czynnik

chemiczny
Właściwości

niebezpieczne
NDS NDSCh NDSP

1

...

Lp.
Czynnik

chemiczny
Inne informacje dotyczące zagrożenia chemicznego

(jeżeli są dostępne)

1

...

Lp.
Czynnik
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Czas narażenia

Ilość czynnika
w jednostce

czasu

Częstotliwość 
stosowania

1

...
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e. war to ści do pusz czal ne stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym
f. środ ki ochro ny:

zbio ro wej: …………………….
in dy wi du al nej: ……………….

g. oso by pra cu ją ce na sta no wi sku

2. Sza co wa nie ry zy ka zwią za ne go z po szcze gól ny mi czyn ni ka mi oraz
przy mo żli wym wzro ście na ra że nia, do ko na ne jed ną z wy bra nych me tod
oraz łącz na oce na dla wszyst kich czyn ni ków che micz nych je że li wy stę pu -
ją jed no cze śnie

3. Dzia ła nia pro fi lak tycz ne i za po bie gaw cze

4. Wyniki badań stanu zdrowia pracowników (w sytuacji gdy pracodawca
posiada takie informacje):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Skład zespołu dokonującego oceny ryzyka zawodowego:

…………………………………….
…………………………………….

Data sporządzenia………………

Zatwierdził………………………
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Czynnik

chemiczny
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Efekty działań
zapobiegawczych

1

...
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Rodzaj narażenia
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narażenia
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narażenia

1

...
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Pod su mo wa nie

Aby za pew nić pra wi dło wą oce nę ry zy ka za wo do we go na le ży za dbać, aby
do ko nał jej ze spół, w skład któ re go wej dą oso by po sia da ją ce nie zbęd ną wie -
dzę tak teo re tycz ną, jak i prak tycz ną. Wie dza prak tycz na opie ra się na zna jo -
mo ści pro wa dzo nych pro ce sów tech no lo gicz nych, wła ści wo ściach sto so-
wa nych czyn ni ków che micz nych, ich wpły wu na or ga nizm czło wie ka. Jest
to pod sta wą, aby do oce ny ry zy ka za wo do we go zi den ty fi ko wa no wszyst kie
istot ne za gro że nia. Po mi mo wie lu prób ujed no li ce nia pro ce du ry oce ny ry -
zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków che micz nych
w śro do wi sku pra cy, nie do ko na no te go w za kre sie sa tys fak cjo nu ją cym spe -
cja li stów. Jest to zwią za ne z ró żno rod no ścią związ ków che micz - nych i ich
wła ści wo ści. 

W ni niej szej bro szu rze przed sta wio no za rys dwóch spo so bów prze pro -
wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z obec no ścią nie bez piecz -
nych czyn ni ków che micz nych. Są to me to dy, któ re mo gą być nie sa tys -
fak cjo nu ją ce dla wie lu osób zna ją cych i zaj mu ją cych się tą te ma ty ką. Nie -
jed no krot nie opra co wa li oni au tor skie me to dy kla sy fi ka cji i sza co wa nia ry -
zy ka za wo do we go, w tym zwią za ne go z wy stę pu ją cy mi czyn ni ka mi
che micz ny mi. Jed nak dla więk szo ści osób, przed sta wio ne spo so by bę dą sta -
no wi ły roz wią za nie pro ble mu do ty czą ce go oce ny ry zy ka za wo do we go w za -
kre sie na ra że nia na nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne. Naj wa żniej szy jest
cel – pod nie sie nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy po przez za sto so wa nie
środ ków pre wen cyj nych ade kwat nych do ry zy ka wy stę pu ją ce go na sta no -
wi sku pra cy, np.: za stą pie nie nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych bez -
piecz niej szy mi, her me ty za cję pro ce su, au to ma ty za cję, ogra ni cze nie licz by
na ra żo nych pra cow ni ków itp.

Przed sta wio ne me to dy po win ny uła twić pra co daw com ma łych i śred nich
firm speł nie nie prze pi sów pra wa pra cy w za kre sie obo wiąz ku do ko na nia
oce ny ry zy ka za wo do we go. Wa żne są prak ty ka i do świad cze nie za wo do we,
nie zbęd ne w pra wi dło wym osza co wa niu ry zy ka za wo do we go i pra wi dło -
wym za sto so wa niu środ ków pre wen cyj nych.
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Bi blio gra fia

Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) 
Usta wa z dnia 25 lu te go 2011 r. o sub stan cjach i ich mie sza ni nach (Dz. U. z 2011 r., Nr 63,

poz. 322 ze zm.) stan praw ny na 01.07.2013 r.
Dy rek ty wa Ra dy 98/24/WE z dnia 7 kwiet nia 1998 r. w spra wie bez pie czeń stwa pra -

cow ni ków oraz ochro ny ich zdro wia przed ry zy kiem zwią za nym z czyn ni ka mi che micz -
ny mi pod czas pra cy 

Roz po rzą dze nie (WE) nr 1907/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 18 grud -
nia 2006 r. w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo leń i sto so wa nych ogra ni czeń
w za kre sie che mi ka liów (RE ACH) i utwo rze nia Eu ro pej skiej Agen cji Che mi ka liów, zmienia -
ją ce dy rek ty wę 1999/45/We oraz uchy la ją ce roz po rzą dze nie Ra dy (EWG) nr 793/93 i roz -
po rzą dze nie Ko mi sji (WE) nr 1488/94, jak rów nież dy rek ty wę Ra dy 76/769/EWG
i dy rek ty wy Ko mi sji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UW
z dnia 30 grud nia 2006 r.)

Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grud -
nia 2008 r. w spra wie kla sy fi ka cji, ozna ko wa nia i pa ko wa nia sub stan cji i mie sza nin, zmie -
nia ją ce i uchy la ją ce dy rek ty wy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
(WE) nr 1907/2006

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz -
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 24 lip ca 2012 r. w spra wie sub stan cji che -
micz nych, ich mie sza nin lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890)

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra -
wie naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1883 ze zmia na mi oraz z 2011 r. Nr 274,
poz. 1621)

Prak tycz ne wy tycz ne o cha rak te rze nie wią żą cym w spra wie ochro ny zdro wia i bez -
pie czeń stwa pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za nym ze środ ka mi che micz ny mi w miej -
scu pra cy; Ko mi sja Eu ro pej ska, Dy rek cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw Spo łecz nych
i Rów no ści Szans

PN -N -18002: 2011 Sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Ogól ne wy -
tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go

Wstęp ne wy tycz ne do ty czą ce roz po rzą dze nia CLP. Eu ro pej ska Agen cja Che mi ka liów,
http://echa.eu ro pa.eu/, 2009 r.

Tok sy ko lo gia współ cze sna, pod red. W. Seń czu ka, 2006 PZWL War sza wa
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