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Sprawozdanie z prac Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych 

Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w 2021 r. 

 

W ramach zadania badawczego V etapu programu wieloletniego pt. „Opracowanie 

dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników 

chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych”, w 2. etapie programu Zespół 

Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych opracował dokumentacje dopuszczalnych 

poziomów narażenia wraz z badaniami wstępnymi i okresowymi oraz przeciwwskazaniami do 

zatrudnienia i wnioskami dla 10 następujących substancji chemicznych: benzen, 5-chloro-2-

metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (masa reakcyjna 3:1) (CIT/MIT), 2,6-di-

tert-butylo-4-metylofenol, enfluran, fosforan trifenylu (zamiast N,N-dimetyloformamid), ftalan 

diizobutylu, glifosat, kobalt i jego związki w przeliczeniu na kobalt – frakcja respirabilna, nikiel i 

jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu – w przeliczeniu na Ni, sztuczne włókna 

mineralne, z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych – włókna respirabilne. 

Pięć substancji, tj. 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (masa 

reakcyjna 3:1), 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol, enfluran, fosforan trifenylu, ftalan diizobutylu, to 

substancje, dla których dotychczas w Polsce nie ustalono wartości NDS:  

- CIT/MIT – jest stosowany w nawozach, środkach ochrony roślin, chemikaliach laboratoryjnych, 

perfumach i zapachach, kosmetykach oraz produktach do pielęgnacji ciała. Substancja ta jest 

wykorzystywana przez konsumentów, profesjonalnych pracowników, w formulacjach oraz w 

produkcji. Produkty handlowe są roztworami wodnymi zawierającym ok. 14% lub 1,5% CIT/MIT. 

- fosforan trifenylu – jest często używanym zamiennikiem bisfenolu A, wchodzi w skład 

substancji wieloskładnikowych na bazie estrów fosforowych. Jest to związek zmniejszający 

palność, stosowany od kilkudziesięciu lat w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w produkcji 

barwników, lakierów, klejów, syntetycznych żywic, polichlorku winylu, płynów hydraulicznych, 

tworzyw sztucznych i tekstyliów. 

- 2,6-di-tert-butylo-4-metylofenol (BHT) – posiada właściwości przeciwutleniające, jest 

szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w wielu 

innych działach przemysłu w celu ochrony materiałów przed utlenianiem podczas długotrwałego 

przechowywania.  

- enfluran jest stosowany jako anestetyk wziewny obok innych fluorowanych substancji 

znieczulających halotanu, izofluranu, desfluranu i sewofluranu, które posiadają ustalone wartości 

NDS. Narażenie zawodowe na enfluran może występować głównie u personelu sali operacyjnej.  

- ftalan diizobutylu (DIBP) jest używany podobnie jak inne ftalany, dla których ustalono już 

wartości NDS (dimetylu, dietylu, dibutylu, di-2-etyloheksylu), w przemyśle tekstylnym i 

skórzanym, elektrycznym, w budownictwie, w produktach użytku domowego (zasłony 

prysznicowe, opakowania produktów żywnościowych, odświeżacze powietrza), w produktach do 

czyszczenia i pielęgnacji samochodów (szampony, pasty do polerowania, woski, do pielęgnacji 

podwozia, smary do hamulców), a także jako dodatek zmiękczający do polimerów, plastelin, 

kitów, środek wiążący do farb, powłok i klejów, w tonerach, tuszach drukarskich, tuszach do 

tatuaży. 

W przypadku pozostałych pięciu substancji, obowiązujące wartości dopuszczalnych 

poziomów narażenia zostały zweryfikowane w oparciu o najnowsze dane literaturowe. 
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Dwie substancje, tj. glifosat i sztuczne włókna mineralne, posiadają już w Polsce wartości NDS: 

glifosat 10 mg/m3, natomiast sztuczne włókna mineralne – 1 włókno/m3.  

W przypadku glifosatu dokumentację NDS opracowano w latach dziewięćdziesiątych i wymaga 

ona weryfikacji w świetle nowych danych, pod kątem zgodności z dostępnymi opiniami i ocenami 

eksperckimi i interpretacją danych toksykologicznych. Glifosat jest aktywnym składnikiem 

herbicydów o szerokim spektrum działania, który zabija lub tłumi wszystkie typy roślin, a 

stosowany w mniejszych dawkach jest regulatorem wzrostu roślin i środkiem osuszającym. 

Komisja Europejska przyznała pięcioletnią zgodę na stosowanie glifosatu w 2017 r. i obecnie jest 

on dopuszczony do stosowania w UE do 15 grudnia 2022 r. W 2021 r. Grupa Oceniająca ds. 

Glifosatu podjęła prace niezbędne do odnowienia zezwolenia. W latach 2019-2020 w Polsce nie 

stwierdzono przekroczeń wartości NDS na stanowiskach pracy w narażeniu na glifosat. W 

warunkach pracy z glifosatem w stężeniach w zakresie 0,1 – 0,5 wartości NDS w 2019 r. było 

zatrudnionych 66 osób pracujących przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych.  

Dla sztucznych włókien mineralnych dotychczas nie opracowano dokumentacji NDS. Sztuczne 

włókna mineralne są substancją priorytetową w Unii Europejskiej i są planowane prace nad 

ustaleniem dla nich wartości dopuszczalnej. W przypadku sztucznych włókien mineralnych w 

2019 r. odnotowano 64 osoby zatrudnione w narażeniu na stężenia 0,1 wartości NDS - 0,5 

wartości NDS.  

W 2021 r. zweryfikowano wartości NDS dla trzech substancji o działaniu rakotwórczym, dla 

których zaproponowano wartości wiążące w UE i jest planowane wprowadzenie tych wartości 

kolejnymi zmianami do Dyrektywy 2004/37/WE, tj. benzen, nikiel i jego związki oraz kobalt i jego 

związki. 

− Benzen ma ustaloną wartość wiążącą BOELV w Unii Europejskiej na poziomie 3,25 mg/m3, 

wprowadzoną Dyrektywą 2004/37/WE, a obecnie jest przygotowany projekt dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/0262 (COD) zmieniającej dyrektywę 

2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym 

narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy; 

powstała propozycja zmiany tej wartości (wniosek COM(2020) 571 final) i ustalenie jej na 

poziomie BOELV - 0,66 mg/m3 (0,2 ppm). W Polsce obecnie obowiązuje wartość NDS dla 

benzenu 1,6 mg/m3. 

− Dla niklu i jego związków w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/0262 (COD) zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony 

pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników 

rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy zaproponowano następujące wartości 

wiążące: 

Związki niklu: BOELV – frakcja respirabilna mierzona jako nikiel 0,01 mg/m3; STEL – nie 

ustalono; BOELV – frakcja wdychalna mierzona jako nikiel 0,05 mg/m3; STEL – nie 

ustalono. W Polsce wartość NDS dla niklu i jego związków wynosi 0,25 mg Ni/m3. 

Dla kobaltu również istnieje propozycja wartości wiążącej w UE (wniosek dotyczący 

dyrektywy 2004/37 (wniosek COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD): 

Kobalt: BOELV – 0,0005 mg/m3 frakcja respirabilna, mierzona jako kobalt;  

Związki kobaltu: 0,001 mg/m3 – frakcja wdychalna, mierzona jako kobalt. W 

Polsce obowiązuje obecnie wartość NDS dla kobaltu metalicznego i jego związków 

nieorganicznych w przeliczeniu na kobalt 0,02 mg Co/m3. 
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Do Centralnego Rejestru Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne, ich Mieszaniny, Czynniki 

lub Procesy Technologiczne o Działaniu Rakotwórczym lub Mutagennym prowadzonego 

w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w 2019 r. przekazano dane o narażeniu na następujące 

substancje rakotwórcze: 

- chlorek kobaltu(II) –2246 osób narażonych 

- benzen – 11 506 osób narażonych 

- tlenki niklu (II) i (IV) – 3500 osób narażonych. 

Wg danych GIS w 2020 r. 779 osób pracowało w narażeniu na benzen o stężeniach > 0,1 NDS – 0,5 

NDS, 376 osób w narażeniu na benzen o stężeniach powyżej > 0,5 NDS – NDS, a 28 osób powyżej 

obowiązującej wartości NDS (1,6 mg/m3). W narażeniu na nikiel i jego związki o stężeniach > 0,1 

NDS – 0,5 NDS, w 2020 r. pracowały 374 osoby, o stężeniach powyżej > 0,5 NDS – NDS pracowało 

11 osób, a o stężeniach powyżej obowiązującej wartości NDS (0,25 mg/m3) pracowało 6 osób. 

Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych na posiedzeniu w dniach 

19-21.10. 2021 r. przyjął dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 

ww. 10 związków chemicznych oraz zaproponował dla nich wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń.  

Dla omawianych 10 substancji chemicznych przygotowano wnioski dla Międzyresortowej Komisji 

ds. NDS i NDN. Dla każdej substancji opracowano zakres badań wstępnych i okresowych, 

częstotliwość badań okresowych oraz przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia, które są 

sukcesywnie publikowane w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy łącznie z 

dokumentacjami. Dokumentacje oraz propozycje dopuszczalnych stężeń dla 10. substancji 

chemicznych zostaną przedstawione na posiedzeniach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. 

Wykonawcy projektu przedstawili wyniki 2. etapu zadania badawczego w 9. publikacjach o 

zasięgu krajowym, w tym w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy oraz w postaci 

8. prezentacji na dwóch  konferencjach krajowych. 

Realizacja 2. etapu zadania pozwoli na poszerzenie wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych 

stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o 5 nowych 

substancji chemicznych. Z kolei dla 5 substancji , dla których wartości NDS zweryfikowano, dla 2 

z nich, tj. benzenu oraz niklu i jego związków – w przeliczeniu na Ni, z wyjątkiem tetrakarbonylku 

niklu zmniejszono wartość NDS, dla 2 substancji, tj. glifosatu i sztucznych włókien mineralnych 

pozostawiono wartość NDS na obowiązującym poziomie. W przypadku kobaltu rozszerzono wartość 

NDS na wszystkie związki kobaltu (organiczne, nieorganiczne, rozpuszczalne oraz 

nierozpuszczalne), jednocześnie zmniejszając wartość NDS. 

 


