
WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH
STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW

SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY [Q 273]*

Lp. Nazwa i numer CAS1) substancji chemicznej

Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie
(w mg/m3)2) w zale¿noœci

od czasu nara¿enia w ci¹gu
zmiany roboczej

Liczba
w³ókien
w cm3

Uwagi:
Oznakowanie

substancji
notacj¹

„skóra”3)

NDS NDSCh NDSP

1 2 3 4 5 6 7

1 Acetaldehyd

[75-07-0]
– – 45 – –

2 Acetanilid

– frakcja wdychalna4)

[103-84-4]

6 – – – –

3 Acetofenon

[98-86-2]
50 100 – – –

4 Aceton

[67-64-1]
600 1800 – – –

5 Acetonitryl

[75-05-8]
70 140 – – skóra

6 Adypinian bis(2-etyloheksylu)

[103-23-1]
400 – – – –

7 Akrylaldehyd

[107-02-8]
0,05 0,1 – – skóra

8 Akrylamid

[79-06-1]
0,07 – – – skóra

9 Akrylan butylu

[141-32-2]
11 30 – – –

10 Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]
35 70 – – skóra

11 Akrylan etylu

[140-88-5]
20 40 – – skóra

12 Akrylan hydroksypropylu – mieszanina izomerów

[25584-83-2]
2,8 6 – – skóra

13 Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]
2,8 6 – – skóra

14 Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]
2,8 6 – – skóra

15 Akrylan metylu

[96-33-3]
14 28 – – skóra
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Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych Czynniki chemiczne

* Wykaz obowiązuje od 20 lutego 2021 r. – został zmieniony rozporządzeniem z dnia 18 lutego 2021 r.
(Dz.U. poz. 325) zmieniającym [Q 273].



KLASYFIKACJA ZAWODÓW
I SPECJALNOŒCI
zgodnie z [Q 510]

(do pytania 05 Statystycznej karty wypadku przy pracy)

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW
I SPECJALNOŒCI

1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI
URZĘDNICY I KIEROWNICY

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy
i dyrektorzy generalni

111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi
urzędnicy

1111 Przedstawiciele władz publicznych
111101 Parlamentarzysta
111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
111103 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek,

starosta, radny)
111190 Pozostali przedstawiciele władz publicznych
1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
111201 Wyższy urzędnik państwowy
111202 Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
111290 Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej
1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
111301 Wyższy urzędnik samorządowy
1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich
111401 Zawodowy działacz organizacji komercyjnej /

pracodawców
111402 Zawodowy działacz organizacji politycznej
111403 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
111404 Zawodowy działacz organizacji zawodowej
111405 Zawodowy działacz organizacji związkowej
111490 Pozostali zawodowi działacze organizacji

członkowskich
112 Dyrektorzy generalni i zarządzający
1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający
112001 Dyrektor do spraw administracyjnych
112002 Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
112003 Dyrektor do spraw energetyki
112004 Dyrektor do spraw informatyki / informacji
112005 Dyrektor do spraw personalnych
112006 Dyrektor finansowy
112007 Dyrektor generalny
112008 Dyrektor handlowy
112009 Dyrektor logistyki
112010 Dyrektor marketingu
112011 Dyrektor operacyjny
112012 Dyrektor produkcji
112013 Dyrektor rozwoju biznesu
112014 Dyrektor sprzedaży
112015 Dyrektor techniczny
112016 Dyrektor wykonawczy
112017 Prezes
112018 Rektor
112019 Syndyk
112020 Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
112090 Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający
12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu
121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu

i zarządzania
1211 Kierownicy do spraw finansowych
121101 Główny księgowy
121102 Kierownik biura rachunkowego
121103 Kierownik działu finansowego

121190 Pozostali kierownicy do spraw finansowych
1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami

ludzkimi
121201 Kierownik działu kadr i płac
121202 Kierownik działu szkoleń
121203 Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
121204 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
121290 Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami

ludzkimi
1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania
121301 Dyrektor departamentu
121302 Kierownik do spraw strategii i planowania
121303 Naczelnik / kierownik wydziału
121390 Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania
1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu

i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
121901 Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
121902 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi

z zakresu obsługi biznesu
121903 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi

osobiste i porządkowe
121904 Kierownik projektu
121990 Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu

i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
122 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu

i rozwoju
1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
122101 Kierownik do spraw marketingu
122102 Kierownik do spraw sprzedaży
122103 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi

z zakresu marketingu i sprzedaży
122104 Kierownik do spraw marketingu internetowego
122105 Kierownik do spraw marketingu sieciowego

(wielopoziomowego)
122106 Regionalny kierownik sprzedaży
122107 Kierownik domu aukcyjnego
122190 Pozostali kierownicy do spraw marketingu

i sprzedaży
1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations
122201 Kierownik agencji reklamowej
122202 Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
122290 Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public

relations
1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju
122301 Kierownik do spraw rozwoju produktu
122302 Kierownik działu badawczo-rozwojowego
122390 Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju
13 Kierownicy do spraw produkcji i usług
131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie

i rybactwie
1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
131101 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym
131102 Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego

z leśnictwem
131103 Kierownik w gospodarce leśnej
131104 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie

ogrodniczym
131105 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie

hodowlanym
131190 Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie

i leśnictwie
1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury

i rybołówstwie
131201 Kierownik produkcji w zakładach akwakultury
131202 Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
131290 Pozostali kierownicy produkcji w zakładach

akwakultury i rybołówstwie
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