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Narażenie zawodowe 
• Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne, ergonomia pracy 

• Drogi wchłaniania: wziewna, przez skórę 

• Choroby zawodowe (ch. ukł. oddechowego, nowotwory złośliwe,  
ch. skóry, ukł. nerwowego, ukł. odpornościowego, nerek, ukł. krążenia,  
wątroby, ukł. rozrodczego, ch. zakaźne) 

• Nowotwory pochodzenia zawodowego – 2,6% wszystkich zgonów  
nowotworowych w 2016 r. (Loomis et al., 2020) 

• IARC: w grupie 1 kancerogenów,  47 ze 120 to czynniki związane z narażeniem  
zawodowym (Loomis et al., 2018) 

 

 
47 czynników zawodowych 

IARC, 2021  



Warto dodad, iż na liście czynników uznanych przez Międzynarodową Agencję ds. Badao nad Rakiem (IARC) 
za rakotwórcze dla człowieka, prawie 40 % stanowią czynniki związane z narażeniem zawodowym.  
W większości są to związki i substancje chemiczne, ale również takie czynniki jak praca zmianowa, która 
została uznana w ostatnich latach za czynnik rakotwórczy. Czynniki rakotwórcze związane ze środowiskiem 
pracy przyczyniają się do powstawania między innymi takich nowotworów złośliwych jak:  

• rak płuca  

• rak skóry  

• rak pęcherza moczowego  

• złośliwy międzybłoniak opłucnej  

• białaczka  

 

W Polsce najczęściej rozpoznawanymi nowotworami pochodzenia zawodowego jest rak płuca i międzybłoniak 
opłucnej.  

 



Do najistotniejszych czynników rakotwórczych, na które pracownik może byd narażony w związku z wykonywaną 
pracą, należą:  
• azbest  
• krzemionka  
• pył drzewny  
• sadza  
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo[a]piren)  
• metale ciężkie (arsen, chrom, nikiel)  
• aminy aromatyczne (4-aminobifenyl, benzydyna)  
• rozpuszczalniki organiczne (benzen lub chlorek winylu)  
• słoneczne promieniowanie UV  
• radon  
• formaldehyd  
• bierne palenie tytoniu  

Przypuszcza się, iż istotne czynniki szkodliwe pochodzenia zawodowego obejmą również nanocząstki i fale 
elektromagnetyczne, chociaż ich udział w procesie powstawania nowotworów nie został w pełni poznany.  
W Polsce, wśród najczęstszych czynników przyczynowych nowotworów pochodzenia zawodowego najczęściej 
wymienia się azbest i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  



Uwarunkowania genetyczne a choroby zawodowe 

Geny pozostają tylko jednym z wielu czynników, które przyczyniają się do 

rozwoju chorób cywilizacyjnych. Dieta, styl życia i narażenia środowiskowe 

również mają znaczenie w przypadku wielu schorzeo. Warto podkreślid, że 

jednym z istotnych czynników, które dosyd rzadko analizuje się w połączeniu  

z genami, jest narażenie zawodowe na określone czynniki zewnętrzne.  



gen – środowisko 

gen – dieta 

Markery wrażliwości genetycznej w narażeniu środowiskowym – 
badania interakcji 
Zakład Badao Translacyjnych IMP 



Czynniki wpływające na zmiennośd międzyosobniczą w ADMET 
ksenobiotyków 

• Wiek 

• Rasa/pochodzenie etniczne 

• Waga (BMI) 

• Płed 

• Choroby towarzyszące 

• Współistniejące leki/narażenia 

• Czynniki społeczne 

• GENETYKA 

ZINDYWIDUALIZOWANY/ 

SPERSONALIZOWANY/ 

SKROJONY itp. 

 

 

MEDYCYNA/ 

NARAŻENIE ZAWODOWE/ 

DIETA/ 

STAN ZDROWIA itp. 



Badania biomarkerów w IMP: narażenie zawodowe i 
środowiskowe 

B I O M A R K E R Y 

skutku 

wrażliwości 

ekspozycji 

CHOROBA EKSPOZYCJA 

metale  ciężkie, rozpuszczalniki organiczne 
(kwas S-fenylomerkapturowy - SPMA), 

wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (metabolity 

wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych), diizocyjaniany, cytostatyki 

(metotrexat, cisplatyna, cyklofofamid, 
ifosfamid, etopozyd, 5-fluorouracyl, 

doxorubicyna), ftalany, nikotyna, wybrane 
pestycydy i związki organiczne (…)  

* uwarunkowania 
genetyczne 

* zmiany molekularne na 
poziomie  genomu i epigenomu 

 
* genotoksycznośd  

 
stres oksydacyjny 

* Badania wykonywane w Zakładzie Badao Translacyjnych  



Wpływ biomarkerów wrażliwości genetycznej 

Toksykokinetyka (ADME) Toksykodynamika 
(cele biologiczne) 

Na podst. Christiani et al., 2013 



BIOMARKERY 

skutku 

wrażliwości 

ekspozycji 

Toksykologia 

• Ocena toksyczności substancji chemicznych (ADMET) 

• Nadzór na zdrowiem pracowników narażonych na substancje chemiczne  

• Ocena narażenia poprzez: 
             - monitoring powietrza 
             - monitoring biologiczny  
                (krew, mocz itp.) 

 



 Wielkośd reakcji toksycznej jest proporcjonalna do 
stężenia substancji chemicznej w miejscu 
docelowym. 

 Stężenie substancji chemicznej w miejscu 
docelowym jest proporcjonalne do dawki. 

 Pięd ważnych procesów kontroluje ilośd substancji 
chemicznej, która dociera do miejsca docelowego.  

Absorpcja 

Dystrybucja tkankowa 

Metabolizm 

Wydalanie 

Toksycznośd  

ADMET 
ADMETox 

Dawka 



∑ dawka (ksenobiotyk) 

genom 
X czas =  EFEKT 

CHOROBA 



Metabolizm ksenobiotyków 

Ksenobiotyk 

OH 

Faza I 

CYP 

Faza II Faza III 

O-Kon O-Kon GST  
UGT 

MDR MRP 

Receptor 



 region promotorowy, region nieulegający translacji, 
region kodujący, region niekodujący 

 

 substytucja, delecja, insercja, amplifikacja  

 

 polimorfizm funkcjonalny:  brak białka,  zmieniona 
ekspresja  aktywnośd,  powinowactwo substratowe 

 polimorfizm niefunkcjonalny 

 

 Genotypowanie – częstośd występowania >1% 

 Epidemiologia molekularna:  badania  
kliniczno-kontrolne, badania prospektywne itd. 

 Farmakogenetyka, nutrigenetyka itd. 

Biomarkery wrażliwości – uwarunkowania genetyczne 

Rodzaj 

Miejsce 

Efekt 

Wynik 



GENY          ŚRODOWISKO 

GENY WYSOKOOPENETRUJĄCE 
niska częstośd mutacji 

(< 1%)  
wysokie ryzyko wystąpienia raka 

Mueller, 1998 

Choroby jednogenowe (mendlowskie) 
• autosomalne dominujące (Huntington) 
• autosomalne recesywne (mukowiscydoza) 
• dominujące sprzężone z chromosomem X (Rett) 
• recesywne sprzężone z chromosomem X (Lesch-Nyhan) 
Obecnie zidentyfikowano ponad 400 chorób jednogenowych. 

Choroby wielogenowe 
• wiele genów w kilku loci determinuje fenotyp 

w połączeniu z czynnikami niegenetycznymi 
(zmiany rozwojowe, czynniki społeczne,styl 
życia środowisko, infekcje, inne czynniki) 

Geny i środowisko:  
potencjalne oddziaływanie i ryzyko zachorowania na raka 

GENY NISKOPENETRUJĄCE 
wysoka częstośd wariantów polimorficznych     

(>1%) 
niskie/średnie  ryzyko wystąpienia raka  

istotny wpływ środowiska 



Bladder Cancer Risk Associated with Smoking  
and GSTM1 Null Genotype (OR) 

*P<0.001;  

Bell et al, JNCI 85:1559,1993 

Nonsmokers  

 

1- 50 Packyears Smoking 

 

>50 Packyears Smoking 
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Genetic Risk 



Polimorfizm genetyczny a zmiany fenotypowe 

• Obniżenie aktywności enzymu bądź jego inaktywacja 

• Zmiana w ekspresji genu prowadząca do zmiany w ilości syntetyzowanego białka 

• Przykład: polimorfizm N-acetylotransferazy (NAT) wpływający na tempo acetylacji, w populacji 
ludzkiej wyróżnia się wolnych i szybkich acetylatorów  

 

Price-Evans 1962 

* Wolna acetylacja (polimorfizm NAT2)  
zatrucie izoniazydem (leczenie gruźlicy) 

* Wolna acetylacja (polimorfizm NAT2)  wyższe ryzyko raka 
pęcherza moczowego przy narażeniu na benzydynę 



Przykłady narażeo zawodowych, na które wpływ mają czynniki genetyczne  

EKSPOZYCJA CZYNNIK 
GENETYCZNY 

CHOROBA 

Beryl HLA-DPB1 Beryloza 
Aminy aromatyczne NAT2, GSTM1 Rak pęcherza moczowego 
Tlenek etylenu GSTT1 Białaczka 
Azbest NF2, NAT2, GSTM1 Międzybłoniak 
Benzen CYP2E1, NQO1 Hematotoksycznośd 
Promieniowanie jonizujące XRCC1, XRCC5 Oponiak 
Ołów ALAD Zatrucie ołowiem 
Pestycydy fosforoorganiczne PON1 Zatrucie ostre, zaburzenia układu oddechowego 
Krzemionka TNF-α Krzemica 
Chrom SP-B Rak płuca 
Hałas AH1 Ubytek słuchu spowodowany hałasem 
Pył, opary, gazy α1-antytrypsyna Choroba układu oddechowego 
Pola elektromagentyczne BRCA2, AR, CYP17 Rak piersi u mężczyzn 
Związki organiczne, nitro, aminowe G6PD Niedokrwistośd hemolityczna 

NIOSH, 2010 



CZYNNIK GENETYCZNY NARAŻENIE CHOROBA PIŚMIENNICTWO 
NAT2 Aminy aromatyczne Rak pęcherza moczowego Ma et al. [2004]; Cartwright et al.[1982] 
NAT2 Benzydyna Rak pęcherza moczowego Marcus et al. [2000a,b] Carreón et al. [2006b] 
NAT1, NAT2, GSTM1, GSTT1, GSTP1, 
UGT2B7 Benzydyna Rak pęcherza moczowego Carreón et al. [2006a] 

GSTM1 Dym tytoniowy Rak płuca Sobti et al. [2006a] 
GSTT1, GSTM1, NAT2 Dym tytoniowy Rak pęcherza moczowego Hung et al. [2004b] 
GSTT1 Tlenek etylenu Rak pęcherza moczowego Yong et al. [2002] 

GSTM1, NAT2, NF2 Azbest Międzybłoniak Hirvonen et al. [1995] 
Pylkkanen et al. [2002] 

XRCC1, XRCC3, XPD, OGG1 Azbest Międzybłoniak Dianzani et al. [2006] 
CYP2E1, NQO1 Benzen Hematotoksycznośd Nebert et al. [2006] 
CYP2E1, MPO, NQO1, 
GSTT1,GSTM1 Benzen Przewlekłe zatrucie benzenem Chen et al. [2007] 

OGG1 Dym tytoniowy (reaktywne formy tlenu) Rak płuca Goode et al. [2002] 
XRCC1 Dym tytnoniowy; promieniowanie jonizujące Rak piersi Goode et al. [2002] 
TP53, CCND1,CDKN2A Promieniowanie X  Lung cancer Hung et al. [2006] 
NF2, XRCC1,XRCC3, XRCC5, 
ERCC2/XPD, Kiras, cyclin D1, PTEN, 
E-cadherin, TGFB1, TGFBR2 

Promieniowanie jonizujące Oponiak Sadetzki et al. [2005] 

ALAD Ołów Zatrucie ołowiem Kelada et al. [2001] 
HLA-DPB1 Beryl Beryloza McCanlies et al. [2003] 
MCP-1 Amyloid Carpal tunnel syndrome Omori et al 
IL-3, IL-4R Alergeny Astma Cookson et al. [2002] 
IL-4 HIV Infekcja HIV Nakayama et al. [2002] 

PON1 Pestycydy fosforoorganiczne Zatrucie ostre, objawy w ukł. 
oddechowym Battuello et al. [2004]; Cherry et al. [2002] 

TNF-α Krzemionka Krzemica McCanlies et al. {2002] 
BRCA2, AR, CYP17 Pola elektromagnetyczne Rak piersi u mężczyzn Weiss et al. [2005] 
BRCA2, AR, CYP17 Pola elektromagnetyczne Rak piersi u mężczyzn Weiss et al. [2005] 
UGT2B7 Benzydyna Rak pęcherza moczowego Lin et al. [2005] 
MPO, MnSOD Dym tytoniowy, WWA Rak pęcherza moczowego Hung et al. [2004a] 
CYP2D6 Pestycydy Choroba Parkinsona Elbaz et al. [2004] 
MnSOD, NQO1 Pestycydy Choroba Parkinsona Fong et al. [2007] 
SP-B Chromian Rak płuca Ewis et al. [2006] NIOSH, 2010 





 

Regulacja prawna badao genetycznych  
w obszarze zatrudnienia na świecie  

 

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej Wobec Zastosowao 
Biologii i Medycyny (Europejska Konwencja Bioetyczna) z 1996 r.  

• Powszechna Deklaracja w Sprawie Genomu Ludzkiego i Praw Człowieka z 1997 r.  

• Międzynarodowa Deklaracja UNESCO w sprawie danych genetycznych człowieka z 2003 r.  

• USA: Ustawa GINA (Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008) podpisana przez 
prezydenta Busha w 2008 r. zakazuje dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i 
ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o informacje genetyczne.  

 



Spersonalizowana medycyna pracy: ograniczenia prawne i etyczne w Polsce 
• Konstytucja RP (art. 32 ust. 2) – wskazuje na ogólny zakaz o dyskryminacji poprzez zapis, iż „nikt nie może byd dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Zapis ten odnosi się do ogółu sfer funkcjonowania człowieka;  

• Kodeks Pracy (rozdział II) – zawiera rozwinięcie i uszczegółowienie zapisu konstytucyjnego, zakazując dyskryminacji pracowników w 
szczególności ze względu na płed, wiek, niepełnosprawnośd, rasę, religię, narodowośd, przekonania polityczne, przynależnośd 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to sytuacji zarówno w zakresie nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy, a zatem nie tylko pracowników lecz także kandydatów do pracy. Co istotne, zakres podmiotowy zasady równego 
traktowania ma charakter przykładowy, zatem należy przyjąd, iż ustawodawca dopuszcza istnienie również innych niedozwolonych 
przesłanek, w tym przesłanki dziedzictwa genetycznego;  

• Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 51, ust. 1 i 2) – jedyna polska norma, która formułuje zakaz dyskryminacji ze względu na dane genetyczne. 
Norma ta skierowana została wprost do lekarza. Kodeks stanowi, że lekarzowi nie wolno dyskryminowad osób ze względu na 
dziedzictwo genetyczne, oraz wskazuje, że w przypadku badao, których celem jest identyfikacja nosicielstwa genu choroby genetycznej 
podatności na zachorowania, lekarz może je przeprowadzid tylko dla celów zdrowotnych lub badao naukowych z nimi związanych. 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dokument definiuje dane genetyczne jako dane 
osobowe, w związku z czym dane te podlegają ochronie, a ich przetwarzanie jest zabronione. Rozporządzenie dopuszcza jednak 
możliwośd przetwarzania danych w określonych przypadkach, tj. np. kiedy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub 
medycyny pracy, lub też do oceny zdolności pracownika do pracy. Ochrona danych osobowych (RODO: dane genetyczne to dane 
osobowe) 

 

 



Podsumowanie – wrażliwośd osobnicza w zdrowiu publicznym 

• Opracowanie mechanizmu działania ksenobiotyków: leków, składników diety, 
kosmetyków na poziomie genomu i epigenomu (w tym określenie RDI, NDS, NDSCh itd.) 

• Analiza wzorca genotypowego i wzorca narażenia (środowisko) różnych populacji, grup 
etnicznych, grup zawodowych 

• Testy genetyczne w celu dobrania indywidualnie dopasowanych zaleceo odnośnie stylu 
życia 

• Potrzeba zintegrowanych działao i współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, 
przemysłem, ustawodawcą oraz interesariuszami (pracownikami) w celu skutecznego i 
bezpiecznego wdrożenia medycyny spersonalizowanej w obszar zdrowia zawodowego 
(Bollati et al. 2015). 

 

 

 



Problemy / wyzwania dotyczące czynników chemicznych 

• Interpretacja oznakowania substancji zawartej  

w karcie charakterystyki w praktyce lekarza medycyny pracy 

• Rozporządzenie dotyczące pracy kobiet w ciąży 

• Rozporządzenie dotyczące młodocianych - proponowane 

zmiany 

 



Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania  

(GHS - Global Harmonised System, GHS ONZ) 

 międzynarodowy system opracowany przez ONZ w celu ujednolicenia 

dotychczasowych standardów używanych w różnych krajach 

 zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin  

w oparciu o ocenę stwarzanych przez nie zagrożeń dla człowieka i dla środowiska 

 zawiera ujednolicone wymagania dotyczące informowania o zagrożeniach w 
postaci etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki  

W Unii Europejskiej system GHS został wdrożony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i 
uchylającego dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 
rozporządzenie WE nr 1907/2006  (tzw. rozporządzenie CLP) 

- system CLP 

- klasyfikacja CLP 
- oznakowanie CLP 



Klasa zagrożenia – wskazuje rodzaj zagrożenia 

 

Kategoria zagrożenia – wskazuje nasilenie zagrożenia 

 

Zwrot H (zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia) – fraza przypisana 

klasie i kategorii zagrożenia, opisująca naturę lub nieodłączną 

właściwość produktu niebezpiecznego i stopień zagrożenia 

  

Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin wg CLP: 



Klasyfikacja obejmuje następujące grupy zagrożeń: 

 Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych – 17 klas 

zagrożenia (np. gazy/ciecze/ciała stałe łatwopalne, substancje 

wybuchowe, utleniające, samoreaktywne, piroforyczne, powodujące 

korozję metali, nadtlenki organiczne, gazy pod ciśnieniem, wyroby 

aerozolowe) 

 Zagrożenia dla zdrowia człowieka – 10 klas zagrożenia 

 Zagrożenia dla środowiska i zagrożenia dodatkowe – 2 klasy zagrożenia 

(stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego oraz dla warstwy 

ozonowej) 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
jako informacja o stwarzanych przez nie zagrożeniach 



ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (10 klas zagrożenia) 

Klasa zagrożenia Kategorie zagrożenia Kod kategorii 

Toksyczność ostra 1 , 2,  3,  4  Acute Tox. 1 do 4 

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

Skin Corr. 1, 1A, 1B, 1C;  
Skin Irrit. 2 

Poważne uszkodzenie oczu / działanie 
drażniące na oczy 

1,  2  Eye Dam. 1  
Eye Irrit. 2 

Działanie uczulające na drogi oddechowe 
lub skórę 

1,  1A, 1B  Resp. Sens. 1, 1A , 1B; Skin 
Sens.  1, 1A, 1B 

Rakotwórczość 1 (A, B),  2  Carc. 1A, 1B,  2 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 1 (A, B),  2  Muta. 1A, 1B,  2 

Działanie szkodliwe na rozrodczość 1 (A, B),  2  
Dodatkowa: Wpływ na laktację  

Repr. 1A.,1B,  2 
Lact. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - 
narażenie jednorazowe 

1,  2 , 3 STOT SE  1, 2, 3 

Działanie toksyczne na narządy docelowe - 
powtarzane narażenie 

1,  2  STOT RE 1, 2 

Zagrożenie spowodowane aspiracją 1 Asp. Tox. 1 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny jako informacja  
o stwarzanych przez nie zagrożeniach dla zdrowia człowieka 



wzrost nasilenia skutku w ramach klasy zagrożenia 

4……………………..…3….………………………2…..…………………...1 

G………….. F…..………E…..………D……….....C…....……B……..…..A 

 

np. 

Carc./Muta./Repr. 2………………….…..1B..….……………….1A 

Skin Corr.  2…………….1C…………….1B…………….1A 

Jeżeli w danej klasie zagrożenia jest kilka kategorii  
to nasilenie skutku jest największe dla kategorii 1 lub A 



Zwrot H jest to fraza przypisana klasie i kategorii zagrożenia, opisująca naturę  

lub nieodłączną właściwość produktu niebezpiecznego i stopień zagrożenia 

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz 

H331 – Działa toksycznie w następstwie wdychania 

Grupa zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: 

 

   2  Zagrożenia fizyczne [H2xx] 

   3  Zagrożenia dla zdrowia [H3xx] 

   4  Zagrożenia dla środowiska + 

 dodatkowe [H4xx] 

zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

porządek w grupie 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) jako element klasyfikacji 



Dotyczące zagrożeń fizycznych (zał III CLP, część 1, tabela 1.1) H200-H290 

H200 materiały wybuchowe (unstable explosives) 

H240 ogrzanie grozi wybuchem (heating may csuse an explosion) 

H290 może powodować korozję metali (may be corrosives to metals) 

 

 

Dotyczące zagrożeń dla środowiska (zał III CLP, część 1, tabela 1.3) H400-H420 

H400  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (very toxic to acuatic life) 

H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (very toxic to 

aquatic life with long lasting effects) 

H420  działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na 

ozon w górnej warstwie atmosfery (harms public health and the environment by destroying 

ozone in the upper atmosphere)  

ZWROTY H 



Dotyczące zagrożeń dla zdrowia (zał III CLP, część 1, tabela 1.2) H300-H373 

 

H300 połknięcie grozi śmiercią (fatal if swallowed) 

H340  może powodować wady genetyczne (may cause genetic defects) 

H341  podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne (suspected of causing genetic defects) 

H350  może powodować raka (may cause cancer) 

H351  podejrzewa się, że powoduje raka (suspected of causing cancer) 

H360  może działać szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki (may damage fertility or the unborn child) 

H360F  może działać szkodliwie na płodność (may damage fertility) 

H360D  może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki (may damage the unborn child) 

H360DF  może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. (may damage fertility. May damage the 
unborn child) 

H360Fd może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki (may damage fertility. 
Suspected of damaging the unborn child) 

H360Df  może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność (may damage the unborn child. 
Suspected of damaging fertility) 

H361  podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki (suspected of damage fertility or the unborn child) 

H360f  podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność (suspected of damage fertility) 

H360d  podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki (suspected of damage the unborn child) 

H360df  podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki (suspected of 
damage fertility. Suspected of damage the unborn child) 

H362  może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (may caused harm to breast-fed children) 

H370  powoduje uszkodzenie narządów (Causes damage to organs) 

H371  może powodować uszkodzenie narządów (may caused damage to organs) 

ZWROTY H 



H350 Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. 

H350i Wdychanie może spowodować raka. 

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. 

Rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 

 

 Carc. 1A H350  Carc. 1A H350i 

 Carc. 1B H350  Carc. 1B H350i 

 Carc. 2 H351 



H340 Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. 

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, 

jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje 

zagrożenia>. 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 

 

Muta. 1A H340 

Muta. 1B H340 

Muta. 2 H341  



H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki 
<podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. 

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko  

w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę 

narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają 

zagrożenia>. 

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. 

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 oraz 

dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego 

oddziaływania na dzieci karmione piersią 

 Repr. 1A H360 (H360D, H360 F, H360FD, H360Fd, H360Df) 

 Repr. 1B H360 (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df) 

 Repr. 2 H361 (H361d, H361fd, H361f) 

 Lact. H362 



H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w 

łonie matki.  

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.  

H360F Może działać szkodliwie na płodność. 

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa 

szkodliwie na dziecko w łonie matki.  

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. 

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. 

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa 

szkodliwie na płodność.  

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na 

dziecko w łonie matki.  

F, f – fertility (płodność) D, d – development (rozwój) 



STOT SE 1 

H370: Powoduje uszkodzenie narządów  
(lub wymienić wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)  
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie 
powodują zagrożenia)  

STOT SE 2 

H371: Może powodować uszkodzenie narządów  
(lub wymienić wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)  
(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie 
powodują zagrożenia)  

STOT SE 3 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
lub  
H336: Może spowodować senność lub zawroty głowy 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe oznacza konkretne, niepowodujące 

śmierci działanie toksyczne na narządy docelowe, wynikające z jednorazowego narażenia na działanie 

substancji lub mieszaniny.  

 Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe, 

zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub opóźnione z wyjątkiem skutków ujętych  

w innych klasach zagrożenia (np. uszkodzenie wzroku spowodowane metanolem) 

Klasa zagrożenia: Działanie toksyczne na narządy docelowe  
 - narażenie jednorazowe (STOT SE) 
Kategorie:  1, 2, 3 

Przejściowe skutki dla 

narządów docelowych 



STOT RE 1 

H372: Powoduje uszkodzenie narządów  

(wymienić wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)  

w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia  

(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie powodują 

zagrożenia)  

STOT RE 2 

H373: Może powodować uszkodzenie narządów  

(wymienić wszystkie narażone narządy, jeśli są znane)  

w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia  

(podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie powodują 

zagrożenia)  

 Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie oznacza konkretne działanie toksyczne na 

narządy docelowe, wynikające z powtarzanego narażenia na działanie substancji lub mieszaniny.  

 Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe, zarówno 

odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub opóźnione, z wyjątkiem skutków ujętych w innych klasach 

zagrożenia. 

 Ocena powinna uwzględniać nie tylko istotne zmiany w pojedynczym narządzie lub układzie biologicznym, ale 

również ogólne zmiany o mniej poważnym charakterze w kilku narządach. 

Klasa zagrożenia: Działanie toksyczne na narządy docelowe  
 - powtarzane narażenie (STOT RE) 
Kategorie:  1, 2 



Podział w zależności od drogi narażenia – zwroty H 

Droga pokarmowa 
Po naniesieniu na skórę 

(droga dermalna) 

Przez drogi oddechowe 

(droga inhalacyjna) 

Acute Tox. 1 
H300 

Połknięcie grozi śmiercią. 

H310 

Grozi śmiercią  

w kontakcie ze skórą. 

H330 

Wdychanie grozi śmiercią. 
Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

H301 

Działa toksycznie po 

połknięciu. 

H311 

Działa toksycznie  

w kontakcie ze skórą. 

H331 

Działa toksycznie  

w następstwie wdychania. 

Acute Tox. 4 

H302  

Działa szkodliwie  

po połknięciu. 

H312 

Działa szkodliwie  

w kontakcie ze skórą. 

H332 

Działa szkodliwie  

w następstwie wdychania. 

Toksyczność ostra oznacza poważne niekorzystne skutki zdrowotne (tj. śmiertelność), następujące  

w wyniku jednorazowego lub krótkoterminowego narażenia na substancję lub mieszaninę drogą 

pokarmową, po naniesieniu na skórę lub przez drogi oddechowe. 

Klasa zagrożenia:  Toksycznośd ostra (Acute Tox.) 
Kategorie:  1, 2, 3, 4 



Asp. Tox. 1 H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią 

 Aspiracja oznacza przedostanie się substancji lub mieszaniny ciekłej lub stałej bezpośrednio przez 

jamę ustną lub nosową, lub pośrednio w wyniku wymiotów, do tchawicy i dolnych dróg 

oddechowych. Zagrożenie spowodowane aspiracją oznacza poważne skutki ostre, takie jak 

chemiczne zapalenie płuc, uszkodzenie płuc lub śmierć w następstwie aspiracji substancji lub 

mieszaniny.  

 Występuje w przypadku cieczy o niewielkiej lepkości, np. benzyny, innych węglowodorów, 

terpentyny, olejku sosnowego. 

 Do aspiracji substancji lub mieszaniny może dojść podczas połknięcia, ale także wskutek 

zwymiotowania cieczy po spożyciu – odpowiednie zalecenia w przypadku pierwszej pomocy, 

konieczność obserwacji pacjenta pod kątem wystąpienia obrzęku lub toksycznego zapalenia płuc. 

Klasa zagrożenia:  Zagrożenie spowodowane aspiracją (Asp. Tox.)  
Kategoria:  1 



Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin znajduje się  

w Sekcji 2 (podsekcja 2.1.) karty charakterystyki 

Informacja o klasyfikacji poszczególnych składników substancji lub 

mieszanin znajduje się w Sekcji 3 karty charakterystyki 

Uwaga – w sekcji podana jest klasyfikacja składnika bez 

uwzględniania jego stężenia w konkretnym produkcie 

Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin  
jako przydatne narzędzie do szybkiej oceny  

najważniejszych kierunków ich działania  



2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 

lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jednolity Dz.U. 

2021 poz. 2235) 

Obowiązek prowadzenia rejestrów prac w kontakcie z kancerogenami lub mutagenami zawodowymi i narażonych 

pracowników – podaje się m.in. liczbę narażonych mężczyzn i kobiet, w tym kobiet w wieku rozrodczym (do 45 lat) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 

i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1509) 

Załącznik nr 1 - WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM 

II. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych  

 1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych  

 2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 

szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796) 

Załącznik - WYKAZ PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY 

I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ 

VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych 



 

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  

w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią  

 

 

 

 

(wdraża dyrektywę Rady 92/85/EWG  z dnia 19.10.1992 r.  

w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu 

pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic które niedawno 

rodziły i pracownic karmiących piersią (10 Dyrektywa szczegółowa)) 

 

 

 

PRZEPISY PRAWNE  
OCHRONA ZDROWIA KOBIET PRACUJĄCYCH W CIĄŻY 

ZAŁĄCZNIK do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. (poz 796) 



Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią wykaz obejmuje prace 

w narażeniu na działanie następujących czynników chemicznych: 

pkt 1 

substancje i mieszaniny spełniające wskazane  

kryteria klasyfikacji  

pkt  2 

wymienione w wykazie substancje chemiczne  

lub ich grupy 

pkt 3 

rozpuszczalniki organiczne  

(w określonych warunkach) 

pkt 4  

prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich 

mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  

VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych 



Klasy zagrożenia wymienione w wykazie: 

 

  działanie mutagenne na komórki rozrodcze  

 (kategoria 1A, 1B lub 2; H340, H341) 

  rakotwórczość  

 (kategoria 1A, 1B lub 2; H350, H350i, H351) 

  działanie szkodliwe na rozrodczość  

 (kategoria 1A, 1B lub 2 lub dodatkowa wpływ na laktację;  

 H360, H361, H362, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361d, H361fd) 

wykaz nie obejmuje H360F i H631f 

 działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  

 (kategoria 1 lub 2; H370, H371) wykaz nie obejmuje STOT kategorii 3

  niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy 

1)  prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria 

klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1272/2008 (CLP) w jednej lub kilku z wskazanych w wykazie klas lub 

kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma zwrotami wskazującymi rodzaj 

zagrożenia 



Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 24 sierpnia 2004 r.  

w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym  
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  

(Dz.U. 2016 poz. 1509) 

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM 



I.  Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją 

ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 

 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 

 2. Prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała 

 3. Prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu  

II.  Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, 

fizycznych i biologicznych  

 1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych 

 2. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów 

 3. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych 

 4. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych 

III.  Prace stwarzające zagrożenie wypadkowe 

ZAŁĄCZNIK do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.  



pkt 1 
substancje i mieszaniny spełniające wskazane kryteria klasyfikacji  

pkt  2 
Substancje, mieszaniny lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

określone w przepisach Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 2235)  

pkt 3 
Prace w narażeniu na ołów lub jego związki, w zakresie, w jakim czynniki, o których mowa, są 

wchłaniane przez organizm ludzki 

II. 1. Prace w narażeniu na działanie czynników chemicznych 

pkt 4 
Prace w narażeniu na azbest 

pkt  5 
Prace z kadziami, zbiornikami lub pojemnikami zawierającymi czynniki chemiczne,  

o których mowa w pkt 1-4  

pkt 6 
Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi 



a) Toksyczność ostra, kategoria 1,2 lub 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) 

H300 - połknięcie grozi śmiercią 

H310 - grozi śmiercią w kontakcie ze skórą 

H330 - wdychanie grozi śmiercią 

H301 - działanie toksyczne po połknięciu 

H311 - działanie toksyczne w kontakcie ze skórą 

H331 - działania toksyczne w następstwie wdychania 

 

b) Działanie żrące na skórę, kategoria 1A, 1B lub 1C (H314 - powoduje poważne 

oparzenia skóry i uszkodzenia oczu) 

 

c)  Gaz łatwopalny, kategoria 1 lub 2 (H220 - skrajnie łatwopalny gaz; H221 - gaz 

łatwopalny) 

 

d)  Łatwopalne aerozole, kategoria 1 (H222 - skrajnie łatwopalny aerozol) 
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e)  Ciecz łatwopalna, kategoria 1 lub 2 (H224 - skrajnie łatwopalna ciecz i pary;  

H225- wysoce łatwopalna ciecz i pary) 

 

f)  Materiały wybuchowe, kategorie ‚niestabilny materiał wybuchowy” lub materiały 

wybuchowe podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200 - materiały wybuchowe niestabilne, 

H201 - materiał wybuchowy, zagrożenie wybuchem masowym, H202 - materiał 

wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem, H203 - materiał wybuchowy, zagrożenie 

pożarem lub rozrzutem, H204 - zagrożenie pożarem lub rozrzutem, H205 - może 

wybuchać masowo w przypadku pożaru) 

 

g) Substancje i mieszaniny samoreaktywne typów A, B, C lub D (H240 - ogrzanie grozi 

wybuchem, H241 - pożar lub wybuch, H242 - ogrzanie może spowodować pożar) 
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h)  Nadtlenki organiczne typu A lub B (H240 - ogrzanie grozi wybuchem;  

H242 - ogrzanie może spowodować pożar) 

 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 

1 lub 2 (H370 - powoduje uszkodzenie narządów, H371 - może powodować 

uszkodzenie narządów) 

 

j) Działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym, kategoria 1 

lub 2 (H372 - powoduje uszkodzenie narządów, H373 - może powodować 

uszkodzenie narządów) 

 

k)  Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B 

(H334 może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu  

w następstwie wdychania) 
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l)  Działanie uczulające na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H317 - może powodować 

reakcję alergiczną skóry) 

 

m)  rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350 - może powodować raka, H350i - dychanie może 

spowodować raka, H351 - podejrzewa się, że powoduje raka) 

 

n)  Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A , 1B lub 2 (H340 - może powodować 

wady genetyczne, H341 - podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne) 

 

o)  Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A lub 1B (H360 - może działać szkodliwie na 

płodność lub dziecko w łonie matki, H360F - może działać szkodliwie na płodność, H360D - może 

działać szkodliwie na dziecko w łonie matki,H360DF - może działać szkodliwie na płodność. może 

działać szkodliwie na dziecko w łonie matki,H360Fd - może działać szkodliwie na płodność. 

podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki, H360Df - może działać szkodliwie 

na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność  
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


