
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r. 

Poz. 197 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1) 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników  

lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
2)

 

Na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 

i 1495) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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. 

z 2016 r. poz. 1117) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

  

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 

12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 

na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 24 stycznia 2020 r. (poz. 197) 

WYKAZ CZYNNIKÓW LUB PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM 

LUB MUTAGENNYM 

I. Czynniki fizyczne 

1.  Promieniowanie jonizujące. 

II.  Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

1.  Produkcja auraminy. 

2.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-

nych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych. 

3.  Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas ra-

finacji niklu i jego związków. 

4.  Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów. 

5.  Prace związane z narażeniem na pyły drewna. 

6.  Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy. 




