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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajàcych je produktów2)

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospo-
darki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 76/769/EWG z dnia 27.07.1976 r. w sprawie zbli-
˝enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paƒstw Cz∏onkowskich odnoszàcych si´ do ograniczeƒ
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 262
z dn. 27.09.1976 r.) zmienionej nast´pujàcymi dyrektywami:
— 79/663/EWG z dn. 24.07.1979 r. (Dz. Urz. WE L 197 z dn. 3.08.1979 r.),
— 82/806/EWG z dn. 7.11.1982 r. (Dz. Urz. WE L 339 z dn. 1.12.1982 r.),
— 83/264/EWG z dn. 16.05.1983 r. (Dz. Urz. WE L 147 z dn. 6.06.1983 r.),
— 89/677/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
— 89/678/EWG z dn. 21.12.1989 r. (Dz. Urz. WE L 398 z dn. 30.12.1989 r.),
— 91/173/EWG z dn. 21.03.1991 r. (Dz. Urz. WE L 085 z dn. 5.04.1991 r.),
— 91/338/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
— 91/339/EWG z dn. 18.06.1991 r. (Dz. Urz. WE L 186 z dn. 12.07.1991 r.),
— 94/27/WE z dn. 30.06.1994 r. (Dz. Urz. WE L 188 z dn. 22.07.1994 r.),
— 94/48/WE z dn. 7.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 331 z dn. 21.12.1994 r.),
— 94/60/WE z dn. 20.12.1994 r. (Dz. Urz. WE L 365 z dn. 31.12.1994 r.),
— 96/55/WE z dn. 4.08.1996 r. (Dz. Urz. WE L 231 z dn. 12.09.1996 r.),
— 97/10/WE z dn. 26.02.1997 r. (Dz. Urz. WE L 068 z dn. 8.03.1997 r.),
— 97/16/WE z dn. 10.04.1997 r. (Dz. Urz. WE L 116 z dn. 6.05.1997 r.),
— 97/56/WE z dn. 20.10.1997 r. (Dz. Urz. WE L 333 z dn. 4.12.1997 r.),
— 97/64/WE z dn. 10.11.1997 r. (Dz. Urz. WE L 315 z dn. 19.11.1997 r.),
— 1999/43/WE z dn. 25.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 166 z dn. 1.07.1999 r.),
— 1999/51/WE z dn. 26.05.1999 r. (Dz. Urz. WE L 142 z dn. 5.06.1999 r.),
— 2001/41/WE z dn. 19.06.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
— 2001/90/WE z dn. 26.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 283 z dn. 27.10.2001 r.),
— 2001/91/WE z dn. 29.10.2001 r. (Dz. Urz. WE L 286 z dn. 30.10.2001 r.),
— 2002/45/WE z dn. 25.06.2002 r. (Dz. Urz. WE L 177 z dn. 6.07.2002 r.),
— 2002/62/WE z dn. 9.07.2002 r. (Dz. Urz. WE L 183 z dn. 12.07.2002 r.),
— 2003/2/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
— 2003/3/WE z dn. 6.01.2003 r. (Dz. Urz. WE L 04 z dn. 9.01.2003 r.),
— 2003/11/WE z dn. 6.02.2003 r. (Dz. Urz. WE L 42 z dn. 12.02.2003 r.),
— 2003/53/WE z dn. 18.06.2003 r. (Dz. Urz. WE L 178 z dn. 17.07.2003 r.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367,
z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.



§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla ograniczenia, zaka-
zy lub warunki:

1) produkcji, obrotu lub stosowania substancji nie-
bezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych;

2) wprowadzania do obrotu lub stosowania produk-
tów zawierajàcych substancje niebezpieczne lub
preparaty niebezpieczne.

2. Przepisy rozporzàdzenia nie dotyczà wprowa-
dzania do obrotu substancji i preparatów niebezpiecz-
nych w celu prowadzenia badaƒ naukowo-rozwojo-
wych lub przeprowadzania analiz chemicznych, a tak-
˝e ich stosowania w tych dziedzinach, o ile rozporzà-
dzenie nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu deta-
licznego nast´pujàcych substancji i preparatów nie-
bezpiecznych:

1) zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami wydany-
mi na podstawie art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach
chemicznych, zwanej dalej „ustawà”, jako bardzo
toksyczne lub ˝ràce z przypisanym zwrotem R35;

2) metanolu (CAS 67-56-1);

3) preparatów zawierajàcych metanol w st´˝eniach
wi´kszych ni˝ 3 % wagowych, w tym preparatów
s∏u˝àcych do spryskiwania szyb.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje
obrotu detalicznego nast´pujàcych produktów zawie-
rajàcych metanol:

1) paliw do silników redukcyjnych stosowanych
w modelarstwie;

2) paliw do silników spalinowych u˝ywanych
w sportach motorowych;

3) paliw pochodzenia roÊlinnego (biopaliw);

4) klejów.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje
wprowadzania do obrotu detalicznego nast´pujàcych
substancji i preparatów zaklasyfikowanych jako ˝ràce:

1) Êrodków do czyszczenia dla potrzeb gospodar-
stwa domowego, tak˝e zawierajàcych wodorotle-
nek sodu lub wodorotlenek potasu;

2) materia∏ów stosowanych w budownictwie;

3) nawozów mineralnych.

4. Substancje lub preparaty wymienione w ust. 1
pkt 1 i 2 mogà byç wprowadzane do obrotu pod wa-
runkiem, ˝e osoba wprowadzajàca uzyska od nabyw-
cy identyfikujàce go nast´pujàce dane:

1) nazw´ firmy lub imi´ i nazwisko;

2) adres;

3) numer NIP.

5. Osoba wprowadzajàca do obrotu substancje lub
preparaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 jest obowiàza-
na przechowywaç dane, o których mowa w ust. 4,
przez okres 5 lat.

6. W przypadku substancji i preparatów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osoba wprowadzajàca je do
obrotu, poza przyj´ciem od nabywcy danych, o któ-
rych mowa w ust. 4, jest obowiàzana do zg∏oszenia
w terminie do koƒca lutego ka˝dego roku listy odbior-
ców za rok poprzedni w∏aÊciwemu terenowo paƒstwo-
wemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. 

7. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 6, jednostka
organizacyjna podleg∏a lub nadzorowana przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych przekazuje
w∏aÊciwemu Paƒstwowemu Inspektorowi Sanitarne-
mu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji.

8. Substancje i preparaty bardzo toksyczne, ˝ràce
oraz metanol mogà byç stosowane w dzia∏alnoÊci za-
wodowej pod warunkiem:

1) zg∏oszenia w∏aÊciwemu terenowo paƒstwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przy-
padku jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzo-
rowanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych — w∏aÊciwemu Paƒstwowemu Inspek-
torowi Sanitarnemu Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji, najpóêniej w dniu ich
nabycia po raz pierwszy;

2) prowadzenia przez u˝ytkownika ewidencji ich roz-
chodu;

3) zabezpieczenia ich przed przej´ciem przez osoby
niepowo∏ane.

§ 3. 1. Zakazuje si´ stosowania substancji zaklasy-
fikowanych jako ∏atwo palne, wysoce ∏atwo palne
i skrajnie ∏atwo palne, w postaci w∏asnej i jako sk∏ad-
nik preparatu w pojemnikach aerozolowych przezna-
czonych do obrotu detalicznego lub innej formy obro-
tu dost´pnego dla konsumentów i przewidzianych do
celów rozrywkowych lub do ozdabiania, w szczegól-
noÊci s∏u˝àcych do:

1) wytwarzania:

a) metalicznych nab∏yszczaczy przeznaczonych
g∏ównie do ozdabiania,

b) sztucznego Êniegu i szronu,

c) „zabawnych” poduszek,

d) serpentyn,

e) imitacji ekstrementów,

f) p∏atków dekoracyjnych i piany,

g) sztucznych paj´czyn,

h) cuchnàcych bomb;

2) wydawania dêwi´ku.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy farb i lakierów w po-
jemnikach aerozolowych.

3. Pojemniki aerozolowe s∏u˝àce do celów rozryw-
kowych lub do ozdabiania, zawierajàce substancje za-
klasyfikowane do grup wymienionych w ust. 1, mogà
byç wprowadzane do obrotu detalicznego pod warun-
kiem, ˝e sà przeznaczone do u˝ytku zawodowego
i umieszczono na nich napis „Produkt przeznaczony
wy∏àcznie do u˝ytku zawodowego”.

§ 4. Zakazuje si´ stosowania chlorku winylu jako
czynnika p´dnego w pojemnikach aerozolowych.

§ 5. Zakazuje si´ stosowania zwiàzków rt´ci w po-
staci substancji lub sk∏adników preparatów do:

1) zapobiegania zanieczyszczeniu przez mikroor-
ganizmy, roÊliny lub zwierz´ta:

a) kad∏ubów ∏odzi,

b) klatek, p∏ywaków, sieci i innych przyborów lub
urzàdzeƒ u˝ywanych w hodowli ryb lub ma∏˝y,

c) jakichkolwiek przyborów lub urzàdzeƒ zanurzo-
nych ca∏kowicie lub cz´Êciowo w wodach Êród-
làdowych i morskich;

2) zabezpieczania drewna;

3) oczyszczania wód przemys∏owych, niezale˝nie od
ich przeznaczenia;

4) impregnacji tkanin technicznych o du˝ej odporno-
Êci oraz w∏ókien przeznaczonych do ich wytwarza-
nia.

§ 6. 1. Zakazuje si´ stosowania zwiàzków arsenu
oraz zawierajàcych je preparatów do:

1) zapobiegania zanieczyszczaniu przez mikroor-
ganizmy, roÊliny lub zwierz´ta:

a) kad∏ubów ∏odzi,

b) klatek, p∏ywaków, sieci i innych przyrzàdów lub
urzàdzeƒ u˝ywanych w hodowli ryb lub ma∏˝y,

c) jakichkolwiek przyborów lub urzàdzeƒ ca∏kowi-
cie lub cz´Êciowo zanurzonych w wodach Êród-
làdowych i morskich;

2) oczyszczania wód przemys∏owych, niezale˝nie od
ich przeznaczenia;

3) zabezpieczania drewna.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie doty-
czy:

1) substancji i preparatów stosowanych do zabezpie-
czania drewna pod warunkiem, ˝e b´dà one u˝yte
w postaci rozpuszczonej jako nieorganiczne mie-
szaniny miedzi, chromu i arsenu, zwane dalej
„CCA”, typu C tylko w przemys∏owych pró˝nio-
wych lub ciÊnieniowych instalacjach do impregna-
cji drewna;

2) preparatów typu DFA (denitrofenol-fluorek-arsen)
stosowanych do powtórnego zabezpieczania in si-
tu metodà ciÊnieniowà lub pró˝niowà ju˝ osadzo-
nych s∏upów drewnianych podtrzymujàcych kable
napowietrzne, o ile czynnoÊci te wykonywane sà
przez specjalistów.

3. Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mo-
wa w ust. 2, mo˝e byç wprowadzone do obrotu po ca∏-
kowitym zakoƒczeniu procesu impregnacji.

4. Drewno zabezpieczone za pomocà roztworów
CCA w instalacjach profesjonalnych w sposób, o któ-
rym mowa w ust. 2, mo˝e byç wprowadzane do obro-
tu do zastosowaƒ profesjonalnych i przemys∏owych,
w celu zapewnienia wymaganej integralnoÊci struktu-
ry drewna oraz w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
ludzi lub inwentarza:

1) jako materia∏ konstrukcyjny w budynkach u˝ytecz-
noÊci publicznej i rolniczej, budynkach biurowych
i zabudowaniach przemys∏owych;

2) jako materia∏ konstrukcyjny mostów i k∏adek;

3) jako materia∏ konstrukcyjny mostów i mol w zbior-
nikach s∏odkowodnych i wodach s∏abo zasolo-
nych;

4) jako bariery dêwi´koch∏onne;

5) w kontroli lawin;

6) w ogrodzeniach i barierkach bezpieczeƒstwa na
autostradach;

7) w okorowanych s∏upkach z drzew iglastych stoso-
wanych do ogradzania zagród dla zwierzàt;

8) w konstrukcjach podtrzymujàcych ziemi´;

9) jako s∏upy trakcji elektrycznej i telekomunikacyjnej;

10) jako podziemne podk∏ady kolejowe.

5. Drewno zabezpieczone w sposób, o którym mo-
wa w ust. 4, powinno byç oznakowane indywidualnie
informacjà „Zawiera arsen, stosowaç wy∏àcznie do
celów zawodowych i w instalacjach przemys∏o-
wych”.

6. Opakowania zbiorcze ka˝dej partii drewna wpro-
wadzanego na rynek powinny byç oznakowane etykie-
tà zawierajàcà informacj´ „Podczas przenoszenia u˝y-
waç r´kawic ochronnych, a w czasie ci´cia lub ja-
kiejkolwiek innej obróbki stosowaç maski przeciw-
py∏owe i Êrodki ochrony oczu”.

7. Odpady powsta∏e podczas obróbki tego drewna
powinny byç traktowane jako odpady niebezpieczne
i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsi´bior-
stwa.

8. Zakazuje si´ stosowania zaimpregnowanego
drewna, o którym mowa w ust. 4:

1) do konstrukcji domów i w mieszkaniach;
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2) w przypadku, gdy wyst´puje ryzyko wielokrotnego
kontaktu ze skórà cz∏owieka;

3) do stosowania w wodzie morskiej;

4) do stosowania w rolnictwie, z wyjàtkiem wykorzy-
stywania na s∏upki do ogrodzeƒ dla inwentarza
i jako budulca do konstrukcji, o których mowa
w ust. 4;

5) w przypadku, gdy zaimpregnowane drewno mo˝e
mieç kontakt z pó∏produktami lub produktami
przeznaczonymi do spo˝ycia przez ludzi lub zwie-
rz´ta.

§ 7. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu pro-
duktów organicznych zwiàzków cyny oraz zawierajà-
cych je preparatów w celu ich zastosowania w farbach
jako produkt biobójczy w postaci niezwiàzanej.

2. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i stoso-
wania produktów zawierajàcych organiczne zwiàzki
cyny oraz zawierajàcych je preparatów jako produk-
tów o dzia∏aniu biobójczym, przeznaczonych do zapo-
biegania zanieczyszczeniom wywo∏ywanym przez
drobnoustroje, roÊliny lub zwierz´ta, w szczególnoÊci
do zabezpieczania:

1) ∏odzi ˝aglowych, niezale˝nie od d∏ugoÊci, przezna-
czonych do u˝ytkowania na morzach, wodach
przybrze˝nych, estuariach, Êródlàdowych drogach
wodnych i jeziorach;

2) klatek, p∏ywaków, sieci i innych przyborów lub
urzàdzeƒ u˝ywanych w hodowli ryb lub ma∏˝y;

3) przyborów lub urzàdzeƒ zanurzonych ca∏kowicie
lub cz´Êciowo w wodach Êródlàdowych i mor-
skich.

3. Zakazuje si´ stosowania organicznych zwiàzków
cyny lub zawierajàcych je preparatów do oczyszczania
wód przemys∏owych.

§ 8. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu sub-
stancji i preparatów, w których st´˝enie wodoroorto-
boranu dibutylooctowego (DBB) (CAS 75113-37-0) jest
równe lub wi´ksze ni˝ 0,1 %.

§ 9. 1. Benzen (CAS 71-43-2) nie mo˝e wyst´powaç
we wprowadzanych do obrotu zabawkach lub cz´-
Êciach zabawek w st´˝eniu przekraczajàcym 5 mg/kg
masy zabawki lub cz´Êci zabawki.

2. Benzen nie mo˝e wyst´powaç w st´˝eniach
wi´kszych ni˝ 0,1 % masy we wprowadzanych do ob-
rotu substancjach i preparatach, z wyjàtkiem:

1) paliw do silników spalinowych;

2) substancji i preparatów do wy∏àcznego stosowa-
nia w procesach przemys∏owych, pod warunkiem
˝e emisja benzenu nie przekracza ustalonych war-
toÊci;

3) odpadów.

§ 10. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania pentachlorofenolu (CAS 87-86-5) oraz jego
soli i estrów oraz substancji i preparatów, w których
wyst´pujà one jako zanieczyszczenia lub sk∏adniki
w st´˝eniach przekraczajàcych 0,1 % ich masy.

§ 11. 1. Zakazuje si´ stosowania kadmu (CAS 7440-
-43-9) i jego zwiàzków do barwienia:

1) produktów koƒcowych wytworzonych z nast´pujà-
cych substancji i preparatów:

a) polichlorku winylu (PCW),

b) poliuretanu (PUR),

c) polietylenu o ma∏ej g´stoÊci, z wyjàtkiem poli-
etylenu u˝ywanego do wytwarzania barwionej
przedmieszki (Ld PE),

d) octanu celulozy (CA),

e) octanomaÊlanu celulozy (CAB),

f) ˝ywic epoksydowych,

g) ˝ywic melaminowo-formaldehydowych (MF),

h) ˝ywic mocznikowo-formaldehydowych (UF),

i) poliestrów nienasyconych (UP),

j) politereftalanu etylenu (PET),

k) politereftalanu butylenu (PBT),

l) polistyrenu przezroczystego ogólnego przezna-
czenia,

m) kopolimeru metakrylanu metylu-akrylonitryl
(AMMA),

n) polietylenu usieciowanego (VPE),

o) polistyrenu wysokoudarowego,

p) polipropylenu (PP);

2) farb.

2. Dopuszcza si´ wyst´powanie kadmu stanowià-
cego zanieczyszczenie w farbach z du˝à zawartoÊcià
cynku, o ile st´˝enie kadmu nie przekracza 0,1 % ma-
sowego.

3. Produkty koƒcowe lub sk∏adniki produktów wy-
tworzone z substancji i preparatów wymienionych
w ust. 1 barwionych kadmem mogà zostaç wprowa-
dzone do obrotu pod warunkiem, ˝e zawartoÊç kadmu
(w przeliczeniu na kadm metaliczny) w tych produk-
tach lub sk∏adnikach produktów nie przekracza 0,01 %
masowego.

§ 12. 1. Zakazuje si´ stosowania kadmu i jego
zwiàzków do utrwalania nast´pujàcych produktów
koƒcowych wytworzonych z polimerów lub kopolime-
rów chlorku winylu:

1) opakowaƒ (toreb, zbiorników, butelek, wieczek);

2) artyku∏ów biurowych i szkolnych;

3) akcesoriów do mebli, karoserii pojazdów;
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4) artyku∏ów odzie˝owych i galanterii odzie˝owej,
w tym r´kawiczek;

5) wyk∏adzin pod∏ogowych i Êciennych;

6) materia∏ów tekstylnych impregnowanych, powle-
kanych, pokrywanych lub laminowanych;

7) sztucznej skóry;

8) p∏yt gramofonowych;

9) rur i przewodów instalacyjnych i ich akcesoriów;

10) drzwi wahad∏owych;

11) pojazdów do transportu drogowego (wn´trze,
strona zewn´trzna, podwozie);

12) pow∏ok blachy stalowej u˝ywanej w budownic-
twie lub w przemyÊle;

13) izolacji przewodów elektrycznych.

2. Wymienione w ust. 1 produkty koƒcowe lub
sk∏adniki produktów wytworzone z polimerów lub ko-
polimerów chlorku winylu utrwalanych substancjami
zawierajàcymi kadm mogà zostaç wprowadzone do
obrotu pod warunkiem, ˝e zawartoÊç kadmu (w przeli-
czeniu na kadm metaliczny) w tych produktach lub
sk∏adnikach produktów nie przekracza 0,01 % maso-
wego kadmu.

§ 13. 1. Zakazuje si´ stosowania kadmu i jego
zwiàzków do powlekania nast´pujàcych produktów
lub sk∏adników tych produktów:

1) urzàdzeƒ i maszyn stosowanych:

a) w produkcji ˝ywnoÊci,

b) w rolnictwie,

c) do sch∏adzania i zamra˝ania,

d) w drukarstwie i introligatorstwie,

e) do produkcji papieru i tektury,

f) do produkcji tkanin i odzie˝y;

2) urzàdzeƒ i maszyn stosowanych do produkcji:

a) narz´dzi i maszyn stosowanych w przemyÊle,

b) pojazdów drogowych i rolniczych,

c) pojazdów szynowych,

d) statków,

e) artyku∏ów gospodarstwa domowego,

f) mebli,

g) urzàdzeƒ sanitarnych,

h) urzàdzeƒ centralnego ogrzewania i urzàdzeƒ do
klimatyzacji powietrza.

2. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu powleka-
nych kadmem produktów lub sk∏adników produktów
wymienionych w ust. 1.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do:

1) produktów i ich sk∏adników stosowanych w prze-
myÊle lotniczym, morskim, jàdrowym, w górnic-
twie oraz do pojazdów i urzàdzeƒ techniki ko-
smicznej, które podlegajà szczególnym normom
bezpieczeƒstwa;

2) elementów i sk∏adników elementów, od których
zale˝y bezpieczeƒstwo w pojazdach rolniczych
i szynowych oraz na statkach;

3) kontaktów elektrycznych zainstalowanych w ka˝-
dym urzàdzeniu.

§ 14. 1. Zakazuje si´ produkcji i stosowania nast´-
pujàcych substancji i ich soli: 2-naftyloaminy (CAS 91-
-59-8), benzydyny (CAS 92-87-5), bifenylo-4-amin
(CAS 92-67-1) oraz 4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3).

2. Zakazuje si´ produkcji, stosowania i wprowa-
dzania do obrotu detalicznego substancji i prepara-
tów, w których substancje wymienione w ust. 1 wyst´-
pujà jako sk∏adniki lub zanieczyszczenia w st´˝eniach
przekraczajàcych 0,1 % masowego.

3. Substancje wymienione w ust. 1 lub zawierajà-
ce je preparaty mogà byç wytwarzane i stosowane ja-
ko pó∏produkty do produkcji innych substancji lub
preparatów pod warunkiem, ˝e:

1) zostanie wyeliminowane nara˝enie pracowników
na te substancje, w szczególnoÊci przez ich wytwa-
rzanie i stosowanie jako pó∏produktów w zamkni´-
tych instalacjach technologicznych, z których sub-
stancje te b´dà pobierane lub uwalniane jedynie
w stopniu niezb´dnym do zapewnienia monitoro-
wania procesu lub utrzymania instalacji w ruchu;

2) przed zastosowaniem lub produkcjà substancji
lub preparatu wymienionych w ust. 1 zostanà
przedstawione w∏aÊciwemu terenowo paƒstwo-
wemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
nast´pujàce informacje:

a) uzasadnienie produkcji lub stosowania,

b) iloÊç substancji stosowanej lub produkowanej
w ciàgu roku,

c) stosowane reakcje chemiczne i procesy techno-
logiczne lub sposób stosowania,

d) liczba pracowników, którzy mogà byç nara˝eni
na dzia∏anie substancji lub preparatów, o któ-
rych mowa w ust. 1,

e) Êrodki bezpieczeƒstwa i dzia∏ania organizacyj-
ne przewidziane dla ochrony zdrowia pracow-
ników.

4. Do wytwarzania i stosowania substancji i prepa-
ratów, o których mowa w ust. 1 i 2, w badaniach na-
ukowych stosuje si´ przepis ust. 3.

5. Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1,
oraz produkty lub preparaty zawierajàce te substancje
jako sk∏adniki lub zanieczyszczenia mogà byç wpro-
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wadzane do obrotu pod warunkiem, ˝e sà przeznaczo-
ne do u˝ytku zawodowego i oznakowane etykietà za-
wierajàcà informacj´ „Produkt przeznaczony wy∏àcz-
nie do u˝ytku zawodowego”.

§ 15. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania produktów oraz preparatów zawierajàcych
dichloro(dichlorobenzylo)toluen — mieszanina izome-
rów (Ugilec 141) (CAS 76253-60-6).

§ 16. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania produktów oraz preparatów zawierajàcych
monometylodwuchlorodwufenylometan (Ugilec 121,
Ugilec 21) lub monometylodwubromodwufenylome-
tan (DBBT).

§ 17. 1. Zakazuje si´ stosowania niklu (CAS 7440-
-0-20) i jego zwiàzków do wytwarzania lub pokrywa-
nia:

1) produktów przeznaczonych do d∏ugotrwa∏ego
kontaktu ze skórà, w szczególnoÊci:

a) kolczyków, naszyjników, bransoletek, ∏aƒcusz-
ków i pierÊcionków,

b) zegarków na r´k´, bransolet i pasków do zegar-
ków,

c) guzików na nitach, nitów, zamków b∏yskawicz-
nych i metalowych znaczków na odzie˝y

— je˝eli szybkoÊç wydzielania si´ niklu z cz´Êci wy-
mienionych produktów wchodzàcych w d∏ugo-
trwa∏y kontakt ze skórà przekracza 0,5 µg/cm2/ty-
dzieƒ;

2) produktów wymienionych w pkt 1, majàcych po-
krycie z materia∏u innego ni˝ nikiel, je˝eli takie po-
krycie nie gwarantuje, ˝e szybkoÊç wydzielania si´
niklu z cz´Êci wymienionych produktów wchodzà-
cych w d∏ugotrwa∏y kontakt ze skórà przez co naj-
mniej dwa lata normalnego u˝ytkowania nie prze-
kracza 0,5 µg/cm2/tydzieƒ.

2. Nikiel i jego zwiàzki nie mogà wyst´powaç
w sztyftach wk∏adanych do przek∏utego ucha i innych
przek∏utych cz´Êci cia∏a w czasie pokrywania si´ na-
b∏onkiem rany spowodowanej przek∏uciem, niezale˝-
nie od faktu, czy sztyft jest wyjmowany, czy te˝ nie. Za-
kaz ten nie ma zastosowania pod warunkiem, ˝e taki
sztyft jest jednorodny i st´˝enie niklu w nim jest
mniejsze ni˝ 0,05 % jego masy.

§ 18. 1. Zakazuje si´ stosowania: w´glanu o∏owiu
(PbCO3) (CAS 598-63-0), w´glanu o∏owiu uwodnione-
go (2PbCO3Pb(OH)2) (CAS 1319-46-6), siarczanu o∏o-
wiu (1:1) (PbSO4) (CAS 7446-14-2) oraz siarczanu o∏o-
wiu w postaci PbxSO4 (CAS 15739-80-7) jako farb lub
sk∏adników preparatów przeznaczonych do stosowa-
nia jako farby.

2. Dopuszcza si´ stosowanie farb zawierajàcych
substancje wymienione w ust. 1 do restaurowania
i konserwacji dzie∏ sztuki oraz budynków zabytkowych
lub ich wn´trz, o ile zastosowanie do tych celów farb
niezawierajàcych tych substancji nie jest mo˝liwe.

§ 19. Zakazuje si´ stosowania fosforanu tris(2,3-
-dwubromopropylu) (CAS 126-72-7), fosfinotlenku
tris(azirynidylu) (CAS 5455-55-1) oraz polibromowa-
nych dwufenyli (PBB) (CAS 59536-56-1) do wytwarza-
nia i obróbki tkanin stosowanych do wyrobu artyku-
∏ów tekstylnych majàcych kontakt z cia∏em cz∏owieka,
w szczególnoÊci: odzie˝y oraz bielizny osobistej lub
poÊcielowej.

§ 20. 1. Zakazuje si´ stosowania ciek∏ych substancji
i preparatów zaklasyfikowanych do jednej z kategorii, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1—14 ustawy, jako
niebezpieczne w przedmiotach dekoracyjnych produ-
kowanych w celu oÊwietlania lub efektów kolorystycz-
nych, w ozdobnych lampach lub popielniczkach.

2. Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1,
mogà byç stosowane jako paliwo w lampach dekora-
cyjnych. Je˝eli jednak przypisano im zwrot R65 i wy-
st´pujà one w obrocie w opakowaniach o pojemnoÊci
mniejszej ni˝ 15 litrów, to nie mogà zawieraç Êrodków
zapachowych lub barwiàcych.

3. Substancje i preparaty, o których mowa w ust. 1,
stosowane jako paliwo w lampach dekoracyjnych mo-
gà byç wprowadzane do obrotu pod warunkiem, ˝e
ich opakowania b´dà oznakowane etykietà zawierajà-
cà informacj´ „Lampy nape∏nione tà cieczà nale˝y
chroniç przed dzieçmi”.

§ 21. 1. Zakazuje si´ stosowania ciek∏ych substancji
i preparatów zaklasyfikowanych do jednej z kategorii, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1—14 ustawy, jako
niebezpieczne w przedmiotach wytwarzanych i u˝ywa-
nych w grach lub przedmiotach, które mogà byç wyko-
rzystane w ró˝nych pokazach, grach lub trikach.

2. Zakazuje si´ stosowania proszku z kory myd∏oki
(Quillaja saponaraia) i jego pochodnych zawierajà-
cych saponiny, proszku z korzeni Helleborus viridis
i Helleborus niger, proszku z korzeni Veratrum album
i Veratrum nigrum, o-nitrobenzaldehydu (CAS 522-89-6),
siarczku amonu (CAS 12135-76-1), wodorosiarczku
amonu (CAS 12124-99-1), polisiarczku amonu 
(CAS 12259-92-6), bromooctanu metylu (CAS 96-32-2),
bromooctanu etylu (CAS 105-36-2), bromooctanu 
propylu (CAS 35223-80-4) i bromooctanu butylu 
(CAS 5292-43-3) jako substancji stosowanej w poka-
zach lub grach albo u˝ywania ich jako sk∏adników
w wyrobach o podobnym przeznaczeniu, w szczegól-
noÊci w proszkach do kichania lub w bombach cuch-
nàcych. Zakaz nie dotyczy bomb cuchnàcych zawiera-
jàcych nie wi´cej ni˝ 1,5 ml wymienionych substancji
ciek∏ych.

§ 22. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu de-
talicznego produktów i nieodp∏atnego przekazywania
konsumentom substancji, które w wykazie zawartym
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy zosta∏y zaklasyfikowane jako:

1) substancje rakotwórcze kategorii 1 lub 2 i oznako-
wane symbolem „T” oraz zwrotami R45 lub R49,
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2) substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 i oznako-
wane zwrotem R46,

3) substancje dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç
kategorii 1 lub 2 i oznakowane zwrotami R60 lub
R61

— i wymienione w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tak˝e
substancje i preparaty, które zawierajà jako sk∏adniki
lub zanieczyszczenia substancje wymienione w ust. 1,
w st´˝eniach przekraczajàcych wartoÊci graniczne po-
wodujàce, ˝e te substancje i preparaty spe∏niajà kryte-
ria klasyfikacji okreÊlone w wykazie zawartym w roz-
porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 usta-
wy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 4
ust. 2 ustawy, i sà zaklasyfikowane jako:

1) substancje rakotwórcze;

2) substancje mutagenne;

3) substancje dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç.

3. Substancje wymienione w ust. 1 oraz substancje
i preparaty, które zawierajà je jako sk∏adniki lub zanie-
czyszczenia, mogà byç wprowadzane do obrotu pod
warunkiem, ˝e ich opakowania b´dà oznakowane ety-
kietà zawierajàcà informacj´ „Produkt przeznaczony
wy∏àcznie do u˝ytku zawodowego. Uwaga: Unikaj
nara˝enia. Przed stosowaniem tej substancji/prepa-
ratu zapoznaj si´ z instrukcjà”.

4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczà:

1) paliw do pojazdów;

2) olejów mineralnych przeznaczonych do stosowa-
nia jako paliwo w urzàdzeniach do spalania rucho-
mych lub sta∏ych;

3) paliw sprzedawanych w naczyniach zamkni´tych,
w butlach ciÊnieniowych;

4) farb artystycznych.

§ 23. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu pro-
duktów zawierajàcych w´glowodory chloropochodne
o d∏ugoÊci ∏aƒcucha C10—C13 oraz zawierajàcych je
preparatów w st´˝eniach wi´kszych ni˝ 1 % masowy,
przeznaczonych do obróbki metali lub stosowanych
przy odt∏uszczaniu skór.

§ 24. 1. Zakazuje si´ u˝ywania barwników azowych
do barwienia produktów tekstylnych oraz skórzanych,
które mogà mieç bezpoÊredni lub d∏ugotrwa∏y kontakt
ze skórà cz∏owieka, w szczególnoÊci:

1) ubraƒ, poÊcieli, r´czników, szczotek do w∏osów,
czapek, pieluch i innych przyborów sanitarnych,
Êpiworów;

2) obuwia, r´kawiczek, pasków do zegarków r´cz-
nych, toreb podr´cznych, portfeli, aktówek, po-
krowców na fotele, torebek noszonych na szyi;

3) zabawek tekstylnych lub skórzanych oraz zabawek
zawierajàcych garderob´ tekstylnà lub skórzanà;

4) prz´dzy i tkanin przeznaczonych dla u˝ytkownika
koƒcowego.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy barwni-
ków azowych, w których jedna lub wi´cej grup azo-
wych uleg∏a rozk∏adowi spowodowanemu reakcjà re-
dukcji, wskutek czego mogà wydzielaç jednà lub wi´-
cej amin aromatycznych wymienionych w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia, w wykrywalnych st´˝e-
niach powy˝ej 30 ppm w produktach koƒcowych wy-
mienionych w ust. 1 lub w jego cz´Êciach.

3. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu barwio-
nych barwnikami azowymi artyku∏ów tekstylnych
i skórzanych wymienionych w ust. 1, z uwzgl´dnie-
niem ust. 2.

4. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i stoso-
wania do barwienia wyrobów tekstylnych i skórza-
nych barwników azowych wymienionych w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia w wykazie 2 i preparatów
zawierajàcych te barwniki w st´˝eniach wi´kszych ni˝
0,1 % masowego.

§ 25. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania produktów, które w swoim sk∏adzie lub 
w pow∏okach opóêniajàcych ich zapalenie zawierajà
pochodne pentabromowe eteru difenylowego
C12H5Br5O (CAS 32534-81-9) lub pochodne oktabro-
mowe eteru difenylowego C12H2Br8O (CAS 32536-52-
-0) i zawierajàcych je preparatów w st´˝eniach wi´k-
szych ni˝ 0,1 % masowego.

§ 26. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania produktów zawierajàcych nonylofenol
C6H4(OH)C9H19 (CAS 104-40-5) i oksyetylenowany no-
nylofenol (C2H4O)nC15H24O oraz zawierajàcych je pre-
paratów w st´˝eniach równych lub wi´kszych ni˝
0,1 % masowego do:

1) czyszczenia przemys∏owego i sprzàtania, z wyjàt-
kiem kontrolowanych urzàdzeƒ zamkni´tych do
prania na sucho, gdzie p∏yn pioràcy krà˝y w obie-
gu zamkni´tym i jest potem spalany, oraz urzà-
dzeƒ do prania z wyposa˝eniem specjalnym,
gdzie ciecz pioràca jest zawracana lub spalana;

2) czyszczenia w warunkach domowych;

3) obróbki tekstyliów i skóry, z wyjàtkiem procesów,
w których nie powstajà Êcieki, oraz procesów, w któ-
rych Êcieki sà wst´pnie oczyszczane w celu ca∏kowi-
tego usuni´cia frakcji organicznej przed oczyszcza-
niem biologicznym (odt∏uszczanie skór owczych);

4) Êrodków emulgujàcych w produktach stosowa-
nych do zabiegów higienicznych wymion krów;

5) obróbki metali, z wyjàtkiem zastosowania w kon-
trolowanych systemach zamkni´tych, gdzie p∏yn
myjàcy jest zawracany lub spalany;

6) produkcji masy celulozowej i papieru;
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7) produktów kosmetycznych;

8) innych produktów u˝ytku (higieny) osobistej,
z wyjàtkiem spermicydów;

9) sk∏adników pestycydów i biocydów.

§ 27. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu i sto-
sowania preparatów zawierajàcych cement, je˝eli za-
wierajà one w formie uwodnionej wi´cej ni˝ 0,0002 %
masowego rozpuszczonego chromu VI w przeliczeniu
na ogólnà suchà mas´.

2. Je˝eli zastosowano Êrodki redukujàce, bez naru-
szania innych przepisów dotyczàcych klasyfikacji, pa-
kowania i znakowania substancji i preparatów niebez-
piecznych, opakowanie cementu lub preparatu zawie-
rajàcego cement powinno byç oznakowane czytelnie
i trwale informacjà o dacie pakowania, jak równie˝
o warunkach i okresie przechowywania odpowiednim
dla zachowania aktywnoÊci sk∏adników redukujàcych
i zachowania zawartoÊci chromu VI poni˝ej poziomu
okreÊlonego w ust. 1.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowania w przy-
padku wprowadzania do obrotu i stosowania pod kon-
trolà w procesach ca∏kowicie zamkni´tych i ca∏kowicie
zautomatyzowanych, w których cement i preparaty za-
wierajàce cement majà wy∏àcznie kontakt z maszyna-
mi i nie ma mo˝liwoÊci kontaktu ze skórà pracowni-
ków obs∏ugi.

§ 28. 1. Zakazuje si´ stosowania do impregnacji
drewna nast´pujàcych substancji i preparatów, w któ-
rych one wyst´pujà jako sk∏adniki lub zanieczyszcze-
nia: kreozotu (CAS 8001-58-9), oleju kreozotowego
(CAS 61789-28-4), destylatów ze smo∏y w´glowej —
olejów naftalenowych (CAS 84650-04-4), oleju kreozo-
towego — frakcja acenaftenowa (CAS 90640-84-9), de-
stylatów wy˝szych (smo∏y w´glowej) (CAS 65996-91-0),
oleju antracenowego (CAS 90640-80-5), smó∏ek kwa-
Ênych, w´gla, surówki, (CAS 65996-85-2), kreozotu
drzewnego (CAS 8021-39-4), niskotemperaturowej al-
kalicznej smo∏y w´glowej (CAS 122384-78-5), je˝eli za-
wierajà:

1) benzo(a)piren w st´˝eniu wi´kszym ni˝ 0,005 %
ich masy;

2) fenole ekstrahowane wodà, w st´˝eniu przekra-
czajàcym 3 % ich masy.

2. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu drewna
impregnowanego substancjami lub preparatami,
o których mowa w ust. 1.

3. Substancje lub preparaty, o których mowa
w ust. 1:

1) mogà byç wprowadzane do obrotu wy∏àcznie
w opakowaniach o pojemnoÊci wynoszàcej co naj-
mniej 20 litrów;

2) nie mogà byç wprowadzane do obrotu detaliczne-
go, a tak˝e nieodp∏atnie przekazywane konsumen-
tom.

4. Opakowania substancji i preparatów, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, powinny byç oznakowane etykietà
zawierajàcà informacj´ „Produkt przeznaczony wy∏àcz-
nie do stosowania w instalacjach przemys∏owych”.

5. Drewno impregnowane wprowadzane po raz
pierwszy do obrotu mo˝e byç u˝ywane wy∏àcznie
w zastosowaniach zawodowych lub przemys∏owych,
w szczególnoÊci jako podk∏ady torów kolejowych, linie
przesy∏owe energetyczne lub telekomunikacyjne,
w ogrodzeniach, portach i torach wodnych. Drewno
takie nie mo˝e byç stosowane:

1) wewnàtrz budynków, niezale˝nie od ich przezna-
czenia (mieszkalnych, wypoczynkowych, pomiesz-
czeƒ pracy);

2) do wyrobu pojemników s∏u˝àcych do hodowli ro-
Êlin ani do wyrobu lub naprawy opakowaƒ, które
mogà mieç kontakt z surowcami, pó∏produktami
lub produktami przeznaczonymi do spo˝ycia przez
ludzi lub zwierz´ta lub które mogà zanieczyÊciç 
inne materia∏y majàce taki kontakt;

3) na placach zabaw lub innych miejscach publicz-
nych przeznaczonych do rozrywki oraz w innym
celu, je˝eli istnieje ryzyko, ˝e drewno takie b´dzie
mia∏o kontakt ze skórà cz∏owieka.

6. Drewno impregnowane substancjami lub pre-
paratami, o których mowa w ust. 1, wprowadzane po-
nownie do obrotu, nie mo˝e byç stosowane do celów
wymienionych w ust. 5.

§ 29. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu de-
talicznego lub jakiegokolwiek innego obrotu dost´p-
nego dla konsumentów, a tak˝e nieodp∏atnego przeka-
zywania konsumentom produktów zawierajàcych jako
sk∏adniki lub zanieczyszczenia: chloroform (CAS 67-5-
-66-3), czterochlorek w´gla (CAS 56-23-5), 1,1,2-tri-
chloroetan (CAS 79-00-5), 1,1,2,2-tetrachloroetan
(CAS 79-34-5), 1,1,1,2-tetrachloroetan (CAS 630-20-6),
pentachloroetan (CAS 76-01-7), 1,1-dichloroetylen
(CAS 75-35-4), 1,1,1-trichloroetan (CAS 71-55-6), je˝eli
ich st´˝enia w tych substancjach lub preparatach wy-
noszà co najmniej 0,1 % masowego.

2. Substancje wymienione w ust. 1 oraz substancje
i preparaty zawierajàce te substancje jako zanieczyszcze-
nia lub sk∏adniki w st´˝eniach wynoszàcych co najmniej
0,1 % masowego substancji lub preparatu mogà byç
wprowadzane do obrotu pod warunkiem, ˝e sà przezna-
czone do u˝ytku zawodowego i opakowania oznakowa-
ne sà etykietà zawierajàcà informacj´ „Produkt przezna-
czony wy∏àcznie do u˝ytku zawodowego”.

§ 30. Zakazuje si´ stosowania szeÊciochloroetanu
(CAS 67-72-1) do wytwarzania lub przetwarzania me-
tali nie˝elaznych.

§ 31. Zakazu, o którym mowa w § 15, nie stosuje
si´ do:

1) instalacji i maszyn zawierajàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia substancje, o których mo-
wa w § 15;
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2) wprowadzania do obrotu substancji i zawierajà-
cych jà preparatów, o których mowa w § 15, stoso-
wanych do konserwacji lub naprawy instalacji
i maszyn, wymienionych w pkt 1.

§ 32. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie ograniczeƒ, zakazów i warunków obrotu
lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecz-
nych (Dz. U. Nr 86, poz. 799).

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) § 25 wchodzi w ˝ycie z dniem 15 sierpnia 2004 r.;

2) § 24 ust. 3 w stosunku do produktów tekstylnych
wyprodukowanych z w∏ókien poddanych recyklin-
gowi, je˝eli aminy wymienione w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia w wykazie 1 zosta∏y wyelimino-
wane poprzez usuni´cie pozosta∏oÊci wczeÊniej-
szych barwników z tych w∏ókien i je˝eli usuwane
aminy wyst´powa∏y w st´˝eniu poni˝ej 79 ppm, 
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

3) § 26—27 wchodzà w ˝ycie z dniem 17 stycznia
2005 r. 

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 lipca 2004 r. (poz. 1762)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH, MUTAGENNYCH I DZIA¸AJÑCYCH SZKODLIWIE 
NA ROZRODCZOÂå, DLA KTÓRYCH USTANOWIONO ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU DOST¢PNEGO

DLA KONSUMENTÓW

Wykaz 1A: substancje rakotwórcze kategorii 1

Lp. Numer
indeksowy1) Nazwa substancji2) Numer WE3) Numer CAS4) Noty5)

1 2 3 4 5 6

1 024-001-00-0 tlenek chromu(VI); tritlenek chromu; 
bezwodnik chromowy 215-607-8 1333-82-0

2 024-007-00-3 chromiany(VI) cynku ∏àcznie 
z chromianem(VI) cynku-potasu — —

3 028-003-00-2 tlenek niklu(II); tlenek niklawy 215-215-7 1313-99-1
4 028-004-00-8 tlenek niklu(IV); ditlenek niklu 234-823-3 12035-36-8
5 028-005-00-3 tritlenek diniklu 215-217-8 1314-06-3
6 028-006-00-9 siarczek niklu(II); siarczek niklawy 240-841-2 16812-54-7
7 028-007-00-4 disiarczek triniklu 234-829-6 12035-72-2
8 033-003-00-0 tlenek arsenu(III); tritlenek arsenu; arszenik;

tlenek arsenawy 215-481-4 1327-53-3
9 033-004-00-6 tlenek arsenu(V); pentatlenek arsenu; 

tlenek arsenowy 215-116-9 1303-28-2
10 033-005-00-1 kwas arsenowy(V) i jego sole — —
11 082-011-00-0 wodoroarsenian(V) o∏owiu(II) 232-064-2 7784-40-9
12 601-020-00-8 benzen 200-753-7 71-43-2
13 602-023-00-7 chloroeten; chlorek winylu; chloroetylen 200-831-0 75-01-4
14 603-046-00-5 eter bis(chlorometylowy) 208-832-8 542-88-1
15 603-075-00-3 eter chlorometylowo-metylowy; 

chloro(metoksy)metan 203-480-1 107-30-2

———————
1), 2), 3), 4), 5) Nazwy substancji, numery indeksowe, numery WE, numery CAS oraz Noty i treÊç Not zgodne z rozporzàdzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjà
i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948).
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1 2 3 4 5 6

16 612-022-00-3 2-naftyloamina 202-080-4 91-59-8
17 612-042-00-2 benzydyna; bifenylo-4,4’-diamina; 

bifenyl-4,4’-ylenodiamina; 4,4’-diaminobifenyl 202-199-1 92-87-5
18 612-070-00-5 sole benzydyny 208-519-6 531-85-1
19 612-071-00-0 sole 2-naftyloaminy 209-030-0 553-00-4
20 612-072-00-6 bifenylo-4-amina 202-177-1 92-67-1
21 612-073-00-1 sole bifenylo-4-aminy — —
22 648-081-00-7 Smo∏a, w´giel; Smo∏a w´glowa 232-361-7 8007-45-2
23 648-082-00-2 Smo∏a w´glowa wysokotemperaturowa; 

Smo∏a w´glowa 266-024-0 65996-89-6
24 648-083-00-8 Smo∏a w´glowa niskotemperaturowa; 

Olej w´glowy 266-025-6 65996-90-9
25 648-145-00-4 Smo∏a z w´gla brunatnego 309-885-0 101316-83-0
26 648-146-00-X Smo∏a z w´gla brunatnego, 

niskotemperaturowa 309-886-6 101316-84-1
27 649-050-00-0 Destylaty lekkie parafinowe (ropa naftowa); 

Nierafinowany lub Êrednio rafinowany olej 
bazowy 265-051-5 64741-50-0

28 649-051-00-6 Destylaty ci´˝kie parafinowe (ropa naftowa); 
Nierafinowany lub Êrednio rafinowany olej 
bazowy 265-052-0 64741-51-1

29 649-052-00-1 Destylaty lekkie naftenowe (ropa naftowa); 
Nierafinowany lub Êrednio rafinowany olej 
bazowy 265-053-6 64741-52-2

30 649-053-00-7 Destylaty ci´˝kie naftenowe (ropa naftowa); 
Nierafinowany lub Êrednio rafinowany olej 
bazowy 265-054-1 64741-53-3

31 649-054-00-2 Destylaty ci´˝kie naftenowe rafinowane 
kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-117-3 64742-18-3

32 649-055-00-8 Destylaty lekkie naftenowe rafinowane 
kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-118-9 64742-19-4

33 649-056-00-3 Destylaty ci´˝kie parafinowe rafinowane 
kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-119-4 64742-20-7

34 649-057-00-9 Destylaty lekkie parafinowe rafinowane 
kwasem (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-121-5 64742-21-8

35 649-058-00-4 Destylaty ci´˝kie parafinowe zoboj´tniane 
chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-127-8 64742-27-4

36 649-059-00-X Destylaty lekkie parafinowe zoboj´tniane 
chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-128-3 64742-28-5

37 649-060-00-5 Destylaty ci´˝kie naftenowe zoboj´tniane 
chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany 
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-135-1 64742-34-3

38 649-061-00-0 Destylaty lekkie naftenowe zoboj´tniane 
chemicznie (ropa naftowa); Nierafinowany
lub Êrednio rafinowany olej bazowy 265-136-7 64742-35-4

39 650-012-00-0 erionit — 12510-42-8
40 650-013-00-6 azbest — 12001-28-4
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Wykaz 1B: substancje rakotwórcze kategorii 2

Lp. Numer
indeksowy1) Nazwa substancji2) Numer WE3) Numer CAS4) Noty5)

1 2 3 4 5 6

1 004-001-00-7 beryl 231-150-7 7440-41-7
2 004-002-00-2 zwiàzki berylu, z wyjàtkiem glinokrzemianów 

berylu i zwiàzków wymienionych w innym 
miejscu wykazu — —

3 006-038-00-4 sulfalat (PN); dietyloditiokarbaminian 
2-chloroallilu 202-388-9 95-06-7

4 006-041-00-0 chlorek dimetylokarbamoilu 201-208-6 79-44-7
5 006-068-00-8 azometan; diazometan; dimetylodiazen 206-382-7 334-88-3
6 007-008-00-3 hydrazyna; diamina 206-114-9 302-01-2
7 007-012-00-5 1,1-dimetylohydrazyna; 

N,N-dimetylohydrazyna 200-316-0 57-14-7
8 007-013-00-0 1,2-dimetylohydrazyna; 

N,N ’-dimetylohydrazyna — 540-73-8
9 007-014-00-6 sole hydrazyny — —

10 007-021-00-4 1,2-difenylohydrazyna; hydrazobenzen 204-563-5 122-66-7
11 007-022-00-X bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) 

hydrazyn-1,2-ium; 
bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) 
hydrazyny 405-030-1 —

12 015-106-00-2 heksametylotriamid kwasu fosforowego(V); 
heksametylofosforotriamid 211-653-8 680-31-9

13 016-023-00-4 siarczan(VI) dimetylu 201-058-1 77-78-1
14 016-027-00-6 siarczan(VI) dietylu 200-589-6 64-67-5
15 016-032-00-3 propano-1,3-sulton; 2,2-dioksy-1,2-oksatiolan 214-317-9 1120-71-4
16 016-033-00-9 chlorek dimetylosulfamoilu; 

chlorek dimetylosulfamylu 236-412-4 13360-57-1
17 024-002-00-6 dichromian(VI) potasu 231-906-6 7778-50-9
18 024-003-00-1 dichromian(VI) amonu 232-143-1 7789-09-5
19 024-004-00-7 dichromian(VI) sodu 234-190-3 10588-01-9
20 024-004-01-4 dichromian(VI) sodu — dihydrat 234-190-3 7789-12-0
21 024-005-00-2 dichlorek ditlenek chromu; chlorek chromylu;

dichlorek chromylu; tlenochlorek chromu 239-056-8 14977-61-8
22 024-006-00-8 chromian(VI) potasu 232-140-5 7789-00-6
23 024-008-00-9 chromian(VI) wapnia 237-366-8 13765-19-0
24 024-009-00-4 chromian(VI) strontu 232-142-6 7789-06-2
25 024-010-00-X chromian(VI) chromu(III) 246-356-2 24613-89-6
26 024-017-00-8 zwiàzki chromu(VI), z wyjàtkiem 

chromianu(VI) baru i zwiàzków wymienionych
w innym miejscu wykazu — —

27 035-003-00-6 bromian(V) potasu 231-829-8 7758-01-2
28 048-002-00-0 tlenek kadmu(II) 215-146-2 1306-19-0
29 048-008-00-3 chlorek kadmu(II) 233-296-7 10108-64-2
30 048-009-00-9 siarczan(VI) kadmu(II) 233-331-6 10124-36-4
31 601-004-01-8 butan (zawierajàcy ≥ 0,1 % butadienu 

(numer WE 203-450-8)) [1], 
izobutan (zawierajàcy ≥ 0,1 % butadienu 203-448-7 [1]; 106-97-8 [1];
(numer WE 203-450-8)) [2] 200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

32 601-013-00-X buta-1,3-dien 203-450-8 106-99-0
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33 601-032-00-3 benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen 200-028-5 50-32-8
34 601-033-00-9 benzo[a]antracen 200-280-6 56-55-3
35 601-034-00-4 benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen 205-911-9 205-99-2
36 601-035-00-X benzo[j]fluoranten 205-910-3 205-82-3
37 601-036-00-5 benzo[k]fluoranten 205-916-6 207-08-9
38 601-041-00-2 dibenzo[a,h]antracen 200-181-8 53-70-3
39 602-010-00-6 1,2-dibromoetan; dibromek etylenu; 

bromek etylenu 203-444-5 106-93-4
40 602-012-00-7 1,2-dichloroetan; dichlorek etylenu; 

chlorek etylenu 203-458-1 107-06-2
41 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropan 202-479-3 96-12-8
42 602-024-00-2 bromoeten; bromek winylu; bromoetylen 209-800-6 593-60-2
43 602-038-00-9 trichloro(fenylo)metan; 

(trichlorometylo)benzen; 
α,α,α-trichlorotoluen; fenylochloroform 202-634-5 98-07-7

44 602-064-00-0 1,3-dichloropropan-2-ol; alkohol 
dichloroizopropylowy 202-491-9 96-23-1

45 602-065-00-6 heksachlorobenzen 204-273-9 118-74-1
46 602-073-00-X 1,4-dichlorobut-2-en 212-121-8 764-41-0
47 603-023-00-X oksiran; epoksyetan; tlenek etylenu 200-849-9 75-21-8
48 603-026-00-6 1-chloro-2,3-epoksypropan; 

epichlorohydryna; tlenek 2-chloropropylenu 203-439-8 106-89-8
49 603-055-00-4 1,2-epoksypropan; metylooksiran; 

tlenek propylenu 200-879-2 75-56-9
50 603-084-00-2 (epoksyetylo)benzen; fenylooksiran; 

tlenek styrenu 202-476-7 96-09-3
51 604-028-00-X 4-amino-3-fluorofenol; 

4-hydroksy-2-fluoroanilina 402-230-0 399-95-1
52 605-020-00-9 5-allilo-1,3-benzodioksol; safrol 202-345-4 94-59-7
53 606-031-00-1 propano-3-lakton; oksetan-2-on; 

β-propiolakton; 1,3-propiolakton; 
lakton kwasu 3-hydroksypropionowego 200-340-1 57-57-8

54 607-149-00-6 karbaminian etylu; karbamian etylu; 
uretan etylu 200-123-1 51-79-6

55 607-190-00-X (akrylamido)metoksyoctan metylu 
(zawierajàcy ≥ 0,1 % akrylamidu) 401-890-7 77402-03-0

56 607-210-00-7 akrylamidoglikolan metylu 
(zawierajàcy ≥ 0,1 % akrylamidu) 403-230-3 77402-05-2

57 608-003-00-4 akrylonitryl; cyjanek winylu; 
nitryl kwasu akrylowego 203-466-5 107-13-1

58 609-002-00-1 2-nitropropan 201-209-1 79-46-9
59 609-037-00-2 5-nitro-1,2-dihydroacenaftylen 210-025-0 602-87-9
60 609-038-00-8 2-nitronaftalen 209-474-5 581-89-5
61 609-039-00-3 4-nitrobifenyl 202-204-7 92-93-3
62 609-040-00-9 nitrofen (PN); 

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy 217-406-0 1836-75-5
63 609-047-00-7 2-nitroanizol 202-052-1 91-23-6
64 611-004-00-2 octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu 209-765-7 592-62-1
65 611-005-00-8 bràz bezpoÊredni 95; 

(2-hydroksy-5-{4’-[6-hydroksy-2-oksydo-
-3-(2-hydroksy-5-sulfonianofenyloazo)fenylo-
azo]bifenyl-4-yloazo}-1-karboksylanofenylo)-
miedzian(II) disodu; C.I. Direct Brown 95 240-221-1 16071-86-6
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66 611-006-00-3 4-amino-2’,3-dimetyloazobenzen; 
(4-amino-3-metylofenylo)(2-tolilo)diazen; 
o-aminoazotoluen; AAT 202-591-2 97-56-3

67 611-008-00-4 4-aminoazobenzen; 
(4-aminofenylo)fenylodiazen; 
4-fenyloazoanilina 200-453-6 60-09-3

68 611-024-00-1 barwniki azowe na bazie benzydyny; 
barwniki 4,4’-diaryloazobifenylowe, 
z wyjàtkiem wymienionych w innym miejscu 
wykazu — —

69 611-025-00-7 czerƒ bezpoÊrednia 38; 
4-amino-3-[4’-(2,4-diaminofenyloazo)-
(1,1’-bifenyl-4-yloazo)]-5-hydroksy-6-fenylo-
azonaftaleno-2,7-disulfonian disodu; 
C.I. Direct Black 38 217-710-3 1937-37-7

70 611-026-00-2 b∏´kit bezpoÊredni 6; 
3,3’-(1,1’-bifenyl-4,4’-diylobisazo)bis(5-ami-
no-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian) 
tetrasodu; C.I. Direct Blue 6 220-012-1 2602-46-2

71 611-027-00-8 czerwieƒ bezpoÊrednia 28; 
3,3’-(1,1’-bifenylo-4,4’-diylobisazo)bis(4-ami-
nonaftaleno-1-sulfonian) disodu; 
C.I. Direct Red 28 209-358-4 573-58-0

72 612-035-00-4 2-metoksyanilina; o-anizydyna 201-963-1 90-04-0
73 612-036-00-X 3,3’-dimetoksybenzydyna; o-dianizydyna 204-355-4 119-90-4
74 612-037-00-5 sole 3,3’-dimetoksybenzydyny; 

sole o-dianizydyny — —
75 612-041-00-7 3,3’-dimetylobenzydyna; o-tolidyna; 

4,4’-bi-o-toluidyna 204-358-0 119-93-7
76 612-051-00-1 4,4’-metylenodianilina; 

4,4’-diaminodifenylometan 202-974-4 101-77-9
77 612-068-00-4 3,3’-dichlorobenzydyna 202-109-0 91-94-1
78 612-069-00-X sole 3,3’-dichlorobenzydyny 210-323-0 612-83-9
79 612-077-00-3 N-nitrozodimetyloamina; 

dimetylonitrozoamina 200-549-8 62-75-9
80 612-078-00-9 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina; 

4,4’-metylenobis(2-chloroanilina); MOCA 202-918-9 101-14-4
81 612-079-00-4 sole 2,2’-dichloro-4,4-metylenodianiliny; 

sole 4,4’-metylenobis(2-chloroaniliny) — —
82 612-081-00-5 sole 4,4’-bi-o-toluidyny; sole o-tolidyny; 

sole 3,3’-dimetylobenzydyny 210-322-5 612-82-8
83 612-083-00-6 1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna 200-730-1 70-25-7
84 612-085-00-7 4,4’-metylenobis(2-metyloanilina); 

4,4’-metylenobis(o-toluidyna) 212-658-8 838-88-0
85 612-090-00-4 2,2’-(nitrozoimino)dietanol; 

dietanolonitrozoamina; 
N-nitrozodietanoloamina 214-237-4 1116-54-7

86 612-091-00-X o-metyloanilina; o-toluidyna; 
o-aminotoluen; 2-toliloamina 202-429-0 95-53-4

87 612-098-00-8 N-nitrozodipropyloamina; 
nitrozodipropyloamina 210-698-0 621-64-7

88 612-099-00-3 4-metylo-1,3-fenylenodiamina; 
4-metylo-m-fenylenodiamina; 
tolueno-2,4-diamina 202-453-1 95-80-7
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89 612-126-00-9 siarczan(VI) tolueno-2,4-diamonium; 
siarczan(VI) 4-metylo-1,3-fenyleno-
diamonium; 
siarczan(VI) 4-metylo-m-fenylenodiamonium 265-697-8 65321-67-7

90 612-137-00-9 4-chloroanilina 203-401-0 106-47-8
91 613-001-00-1 azirydyna; etylenoimina 205-793-9 151-56-4
92 613-033-00-6 2-metyloazirydyna; propylenoimina 200-878-7 75-55-8
93 613-046-00-7 kaptafol (PN);  N-(1,1,2,2-tetrachloroetylo-

sulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksy-
imid; N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-
-1,2,3,6-tetrahydroftalimid 219-363-3 2425-06-1

94 613-050-00-9 karbadoks; (3-chinoksalin-2-ylo-
metylideno)karbazan metylu 229-879-0 6804-07-5

95 616-003-00-0 akrylamid; prop-2-enoamid; amid kwasu 
akrylowego 201-173-7 79-06-1

96 616-026-00-6 tioacetamid 200-541-4 62-55-5
97 648-001-00-0 Destylaty (smo∏a w´glowa), 

frakcja benzolowa; Olej lekki 283-482-7 84650-02-2
98 648-002-00-6 Oleje smo∏owe, w´giel brunatny; Olej lekki 302-674-4 94114-40-6 J
99 648-003-00-1 Przedgon benzolowy (w´giel); Redestylat 

oleju lekkiego, niskowrzàcy 266-023-5 65996-88-5 J
100 648-004-00-7 Destylaty (smo∏a w´glowa), 

frakcja benzolowa bogata w BTX; 
Redestylat oleju lekkiego, niskowrzàcy 309-984-9 101896-26-8 J

101 648-005-00-2 W´glowodory aromatyczne C6-10 bogate 
w C8; Redestylat oleju lekkiego, niskowrzàcy 292-697-5 90989-41-6 J

102 648-006-00-8 Solwent nafta lekka (w´giel); Redestylat 
oleju lekkiego, niskowrzàcy 287-498-5 85536-17-0 J

103 648-007-00-3 Solwent nafta (w´giel), 
frakcja ksylenowo-styrenowa; 
Redestylat oleju lekkiego, Êredniowrzàcy 287-502-5 85536-20-5 J

104 648-008-00-9 Solwent nafta zawierajàca frakcj´ 
kumaryno-styrenowà (w´giel); 
Redestylat oleju lekkiego, Êredniowrzàcy 287-500-4 85536-19-2 J

105 648-009-00-4 Frakcja naftowa (w´giel), pozosta∏oÊci 
po destylacji; 
Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzàcy 292-636-2 90641-12-6 J

106 648-010-00-X W´glowodory aromatyczne C8; 
Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzàcy 292-694-9 90989-38-1 J

107 648-012-00-0 W´glowodory aromatyczne C8-9, produkt 
uboczny z polimeryzacji ˝ywic 
w´glowodorowych; 
Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzàcy 295-281-1 91995-20-9 J

108 648-013-00-6 W´glowodory aromatyczne C9-12 
otrzymane z destylacji benzenu; 
Redestylat oleju lekkiego, wysokowrzàcy 295-551-9 92062-36-7 J

109 648-014-00-1 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana 
kwasem; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
niskowrzàce 295-323-9 91995-61-8 J

110 648-015-00-7 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (smo∏a w´glowa), 
alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana 
kwasem; Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju 
lekkiego, niskowrzàce 309-868-8 101316-63-6 J
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111 648-016-00-2 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
kwaÊna frakcja benzolowa; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
niskowrzàce 298-725-2 93821-38-6 J

112 648-017-00-8 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej lekki, destylaty odbierane 
ze szczytu kolumny; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
niskowrzàce 292-625-2 90641-02-4 J

113 648-018-00-3 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem, 
frakcja indenowa; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
Êredniowrzàce 309-867-2 101316-62-5 J

114 648-019-00-9 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej lekki, frakcja indenowo-naftowa;
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
wysokowrzàce 292-626-8 90641-03-5 J

115 648-020-00-4 Solwent nafta (w´giel); Pozosta∏oÊci 
po ekstrakcji oleju lekkiego, wysokowrzàce 266-013-0 65996-79-4 J

116 648-021-00-X Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje lekkie, 
frakcja oboj´tna; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
wysokowrzàce 309-971-8 101794-90-5 J

117 648-022-00-5 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje lekkie 
ekstrahowane kwasem; 
Pozosta∏oÊci po ekstrakcji oleju lekkiego, 
wysokowrzàce 292-609-5 90640-87-2 J

118 648-023-00-0 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje lekkie; 
Olej karbolowy 283-483-2 84650-03-3 J

119 648-024-00-6 Oleje smo∏owe (w´giel); Olej karbolowy 266-016-7 65996-82-9 J
120 648-026-00-7 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 

alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju karbolowego 292-624-7 90641-01-3 J

121 648-027-00-2 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej smo∏owy; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju karbolowego 266-021-4 65996-87-4 J

122 648-028-00-8 Oleje ekstrakcyjne (w´giel), olej lekki; 
Ekstrakt kwaÊny 292-622-6 90640-99-6 J

123 648-029-00-3 Pirydyna, alkilowe pochodne; 
Surowe smo∏y zasadowe 269-929-9 68391-11-7 J

124 648-030-00-9 Smo∏y zasadowe (w´giel), frakcja pikolinowa; 
Destylaty zasadowe 295-548-2 92062-33-4 J

125 648-031-00-4 Smo∏y zasadowe (w´giel), frakcja lutydynowa; 
Destylaty zasadowe 293-766-2 91082-52-9 J

126 648-032-00-X Oleje ekstrakcyjne (w´giel), smo∏a zasadowa, 
frakcja kolidynowa; Destylaty zasadowe 273-077-3 68937-63-3 J

127 648-033-00-5 Smo∏y zasadowe (w´giel), frakcja kolidynowa;
Destylaty zasadowe 295-543-5 92062-28-7 J

128 648-034-00-0 Smo∏y zasadowe (w´giel), frakcja anilinowa; 
Destylaty zasadowe 295-541-4 92062-27-6 J

129 648-035-00-6 Smo∏y zasadowe (w´giel), frakcja toluidynowa;
Destylaty zasadowe 293-767-8 91082-53-0 J

130 648-036-00-1 Destylaty (ropa naftowa) alkenowo-alkinowe 
otrzymane z pirolizy oleju zmieszane 
z wysokotemperaturowà smo∏à w´glowà, 
frakcja indenowa; Redestylaty 295-292-1 91995-31-2 J
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131 648-037-00-7 Destylaty (w´giel), smo∏a w´glowa — 
pozosta∏oÊci olejów pirolitycznych, oleje 
naftalenowe; Redestylaty 295-295-8 91995-35-6 J

132 648-038-00-2 Oleje ekstrakcyjne (w´giel), smo∏a w´glowa 
— pozosta∏oÊci olejów pirolitycznych, 
olej naftalenowy, redestylat; Redestylaty 295-329-1 91995-66-3 J

133 648-039-00-8 Oleje ekstrakcyjne (w´giel), smo∏a w´glowa 
— pozosta∏oÊci olejów pirolitycznych, oleje 
naftalenowe; Redestylaty 310-170-0 122070-79-5 J

134 648-040-00-3 Oleje ekstrakcyjne (w´giel), smo∏a w´glowa 
— pozosta∏oÊci olejów pirolitycznych, olej 
naftalenowy, pozosta∏oÊci po destylacji; 
Redestylaty 310-171-6 122070-80-8 J

135 648-041-00-9 Oleje absorbcyjne, frakcja w´glowodorów 
aromatycznych dwupierÊcieniowych 
i heterocyklicznych; 
Redestylat oleju p∏uczkowego 309-851-5 101316-45-4 M

136 648-042-00-4 Destylaty wy˝sze bogate we fluoren 
(smo∏a w´glowa); 
Redestylat oleju p∏uczkowego 284-900-0 84989-11-7 M

137 648-043-00-X Olej kreozotowy wolny od acenaftenu, 
frakcja acenaftenowa; 
Redestylat oleju p∏uczkowego 292-606-9 90640-85-0 M

138 648-044-00-5 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje ci´˝kie; 
Ci´˝ki olej antracenowy 292-607-4 90640-86-1

139 648-046-00-6 Olej antracenowy ekstrahowany kwasem; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
antracenowego 295-274-3 91995-14-1 M

140 648-047-00-1 Destylaty (smo∏a w´glowa); 
Ci´˝ki olej antracenowy 266-027-7 65996-92-1 M

141 648-048-00-7 Destylaty (smo∏a w´glowa), pak, oleje ci´˝kie;
Ci´˝ki olej antracenowy 295-312-9 91995-51-6 M

142 648-049-00-2 Destylaty (smo∏a w´glowa), pak; 
Ci´˝ki olej antracenowy 309-855-7 101316-49-8 M

143 648-050-00-8 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje ci´˝kie,
frakcja pirenowa; 
Redestylat ci´˝kiego oleju antracenowego 295-304-5 91995-42-5 M

144 648-051-00-3 Destylaty (smo∏a w´glowa), pak, frakcja 
pirenowa; 
Redestylat ci´˝kiego oleju antracenowego 295-313-4 91995-52-7 M

145 648-052-00-9 Woski parafinowe (w´giel), 
wysokotemperaturowa smo∏a z w´gla 
brunatnego, oczyszczona w´glem; 
Ekstrakt smo∏y w´glowej 308-296-6 97926-76-6 M

146 648-053-00-4 Woski parafinowe (w´giel), 
wysokotemperaturowa smo∏a 
z w´gla brunatnego, oczyszczona glinà; 
Ekstrakt smo∏y w´glowej 308-297-1 97926-77-7 M

147 648-054-00-X Pak 263-072-4 61789-60-4 M
148 648-055-00-5 Pak, wysokotemperaturowa smo∏a w´glowa; 

Pak 266-028-2 65996-93-2
149 648-056-00-0 Pak, wysokotemperaturowa smo∏a w´glowa, 

po obróbce termicznej; Pak 310-162-7 121575-60-8 M
150 648-057-00-6 Pak, wysokotemperaturowa smo∏a w´glowa, 

pak wtórny; Redestylat paku 302-650-3 94114-13-3 M
151 648-058-00-1 Pozosta∏oÊci po destylacji paku (smo∏a 

w´glowa); Redestylat paku 295-507-9 92061-94-4 M
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152 648-059-00-7 Smo∏a w´glowa wysokotemperaturowa, 
pozosta∏oÊç po destylacji i z magazynowania;
Pozosta∏oÊci sta∏e ze smo∏y w´glowej 295-535-1 92062-20-9 M

153 648-060-00-2 Smo∏a w´glowa, pozosta∏oÊç 
po magazynowaniu; 
Pozosta∏oÊci sta∏e ze smo∏y w´glowej 293-764-1 91082-50-7 M

154 648-061-00-8 Smo∏a w´glowa wysokotemperaturowa, 
pozosta∏oÊci; 
Pozosta∏oÊci sta∏e ze smo∏y w´glowej 309-726-5 100684-51-3 M

155 648-062-00-3 Smo∏a w´glowa wysokotemperaturowa 
o du˝ej zawartoÊci substancji sta∏ych; 
Pozosta∏oÊci sta∏e ze smo∏y w´glowej 273-615-7 68990-61-4 M

156 648-063-00-9 Odpady sta∏e po koksowaniu paku smo∏y 
w´glowej; 
Pozosta∏oÊci sta∏e ze smo∏y w´glowej 295-549-8 92062-34-5 M

157 648-064-00-4 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji w´gla brunatnego; 
Ekstrakty smo∏y w´glowej 294-285-0 91697-23-3 M

158 648-065-00-X Woski parafinowe (w´giel), 
wysokotemperaturowa smo∏a 
z w´gla brunatnego; 
Ekstrakt smo∏y w´glowej 295-454-1 92045-71-1 M

159 648-066-00-5 Woski parafinowe (w´giel), 
wysokotemperaturowa smo∏a 
z w´gla brunatnego uwodorniona; 
Ekstrakt smo∏y w´glowej 295-455-7 92045-72-2 M

160 648-067-00-0 Woski parafinowe (w´giel), 
wysokotemperaturowa smo∏a z w´gla 
brunatnego traktowana kwasem krzemowym; 
Ekstrakt smo∏y w´glowej 308-298-7 97926-78-8 M

161 648-068-00-6 Smo∏a w´glowa niskotemperaturowa, 
pozosta∏oÊci po destylacji; 
Olej smo∏owy, Êredniowrzàcy 309-887-1 101316-85-2 M

162 648-069-00-1 Pak smo∏y w´glowej niskotemperaturowej; 
Pozosta∏oÊç pakowa 292-651-4 90669-57-1 M

163 648-070-00-7 Pak smo∏y w´glowej niskotemperaturowej, 
utleniony; Pozosta∏oÊç pakowa, utleniona 292-654-0 90669-59-3 M

164 648-071-00-2 Pak smo∏y w´glowej niskotemperaturowej 
po obróbce cieplnej; 
Pozosta∏oÊç pakowa, utleniona; 
Pozosta∏oÊç pakowa po obróbce cieplnej 292-653-5 90669-58-2 M

165 648-072-00-8 Destylaty (w´giel-ropa naftowa), zwiàzki 
aromatyczne o skondensowanych 
pierÊcieniach; Destylaty 269-159-3 68188-48-7 M

166 648-073-00-3 WielopierÊcieniowe (policykliczne) 
w´glowodory aromatyczne C20-28, 
pochodne pirolizy z mieszaniny smo∏y 
w´glowej i paku polietyleno-
-polipropylenowego; Produkty pirolizy 309-956-6 101794-74-5 M

167 648-074-00-9 WielopierÊcieniowe (policykliczne) 
w´glowodory aromatyczne C20-28, 
pochodne pirolizy z mieszaniny smo∏y 
w´glowej i paku polietylenowego; 
Produkty pirolizy 309-957-1 101794-75-6 M

168 648-075-00-4 WielopierÊcieniowe (policykliczne) 
w´glowodory aromatyczne C20-28, 
pochodne pirolizy z mieszaniny smo∏y 
w´glowej i paku polistyrenowego; 
Produkty pirolizy 309-958-7 101794-76-7 M
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169 648-076-00-X Pak, smo∏a w´glowa — produkty 
petrochemiczne; Pozosta∏oÊci pakowe 269-109-0 68187-57-5 M

170 648-077-00-5 Fenantren, pozosta∏oÊci po destylacji; 
Redestylat ci´˝kiego oleju antracenowego 310-169-5 122070-78-4 M

171 648-078-00-0 Destylaty wy˝sze, wolne od fluorenu 
(smo∏a w´glowa); 
Redestylat oleju p∏uczkowego 284-899-7 84989-10-6 M

172 648-080-00-1 Pozosta∏oÊci po destylacji oleju 
kreozotowego (smo∏a w´glowa); 
Redestylat oleju p∏uczkowego 295-506-3 92061-93-3 M

173 648-084-00-3 Destylaty (w´giel), olej lekki pochodzenia 
koksowniczego, frakcja naftalenowa; 
Olej naftalenowy 285-076-5 85029-51-2 J, M

174 648-086-00-4 Destylaty (smo∏a w´glowa), 
oleje naftalenowe, oleje niskonaftalenowe; 
Redestylat oleju naftalenowego 284-898-1 84989-09-3 J, M

175 648-087-00-X Destylaty (smo∏a w´glowa), 
olej naftalenowy krystalizowany z roztworu 
macierzystego; 
Redestylat oleju naftalenowego 295-310-8 91995-49-2 J, M

176 648-088-00-5 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej naftalenowy; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
naftalenowego 310-166-9 121620-47-1 J, M

177 648-089-00-0 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej naftalenowy, 
olej niskonaftalenowy; Pozosta∏oÊç po 
ekstrakcji oleju naftalenowego 310-167-4 121620-48-2 J, M

178 648-090-00-6 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje 
naftalenowe, wolne od naftalenu ekstrakty 
alkaliczne; Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
naftalenowego 292-612-1 90640-90-7 J, M

179 648-091-00-1 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej naftalenowy, destylaty górne; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
naftalenowego 292-627-3 90641-04-6 J, M

180 648-092-00-7 Destylaty (smo∏a w´glowa), 
oleje naftalenowe, frakcja metylonaftalenowa;
Olej metylonaftalenowy 309-985-4 101896-27-9 J, M

181 648-093-00-2 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje 
naftalenowe, frakcja indolowo-
-metylonaftalenowa; 
Olej metylonaftalenowy 309-972-3 101794-91-6 J, M

182 648-094-00-8 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje 
naftalenowe, ekstrakty kwaÊne; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
metylonaftalenowego 295-309-2 91995-48-1 J, M

183 648-095-00-3 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji alkalicznej oleju 
naftalenowego (w´giel), pozosta∏oÊci po 
destalacji; Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
metylonaftalenowego 292-628-9 90641-05-7 J, M

184 648-096-00-9 KwaÊne ekstrakty olejowe (w´giel), smo∏a 
wolna od zasad; 
Pozosta∏oÊç po ekstrakcji oleju 
metylonaftalenowego 284-901-6 84989-12-8 J, M

185 648-097-00-4 Destylaty (smo∏a w´glowa), frakcja 
benzolowa, pozosta∏oÊci po destylacji; 
Olej p∏uczkowy 310-165-3 121620-46-0 J, M
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186 648-100-00-9 Olej kreozotowy, destylat wysokowrzàcy; 
Olej p∏uczkowy 274-565-9 70321-79-8 J, M

187 648-102-00-X Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), kwaÊny 
olej kreozotowy; Pozosta∏oÊç po ekstrakcji 
oleju p∏uczkowego 310-189-4 122384-77-4 J, M

188 648-103-00-5 Olej antracenowy, pasta antracenowa; 
Frakcja oleju antracenowego 292-603-2 90640-81-6 J, M

189 648-104-00-0 Olej antracenowy, niskoantracenowy; 
Frakcja oleju antracenowego 292-604-8 90640-82-7 J, M

190 648-105-00-6 Pozosta∏oÊci po destylacji oleju 
antracenowego (smo∏a w´glowa); 
Frakcja oleju antracenowego 295-505-8 92061-92-2 J, M

191 648-106-00-1 Olej antracenowy, pasta antracenowa, 
frakcja antracenowa; 
Frakcja oleju antracenowego 295-275-9 91995-15-2 J, M

192 648-107-00-7 Olej antracenowy, pasta antracenowa, 
frakcja karbazolowa; 
Frakcja oleju antracenowego 295-276-4 91995-16-3 J, M

193 648-108-00-2 Olej antracenowy, pasta antracenowa, 
frakcja lekka; Frakcja oleju antracenowego 295-278-5 91995-17-4 J, M

194 648-109-00-8 Oleje smo∏owe niskotemperaturowe, w´giel; 
Olej smo∏owy, wysokowrzàcy 309-889-2 101316-87-4 J, M

195 648-111-00-9 Fenole ekstrahowane wodnym roztworem 
amoniaku; Ekstrakt alkaliczny 284-881-9 84988-93-2 J, M

196 648-112-00-4 Destylaty (smo∏a w´glowa), oleje lekkie, 
ekstrakty alkaliczne; Ekstrakt alkaliczny 292-610-0 90640-88-3 J, M

197 648-113-00-X Ekstrakty alkaliczne oleju smo∏y w´glowej; 
Ekstrakt alkaliczny 266-017-2 65996-83-0 J, M

198 648-114-00-5 Destylaty (smo∏a w´glowa), 
oleje naftalenowe, ekstrakty alkaliczne; 
Ekstrakt alkaliczny 292-611-6 90640-89-4 J, M

199 648-115-00-0 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji (w´giel), 
alkaliczny olej smo∏owy karbonizowany 
i traktowany CaO; Fenole surowe 292-629-4 90641-06-8 J, M

200 648-117-00-1 Smó∏ki kwaÊne, w´giel brunatny, surówka; 
Fenole surowe 309-888-7 101316-86-3 J, M

201 648-118-00-7 Smó∏ki kwaÊne, w´giel brunatny, 
zgazowane; Fenole surowe 295-536-7 92062-22-1 J, M

202 648-119-00-2 Fenole surowe, pozosta∏oÊci po destylacji; 
Destylaty fenolowe 306-251-5 96690-55-0 J, M

203 648-120-00-8 Fenole surowe, frakcja metylofenolowa; 
Destylaty fenolowe 284-892-9 84989-04-8 J, M

204 648-121-00-3 Fenole surowe, frakcja polialkilofenolowa; 
Destylaty fenolowe 284-893-4 84989-05-9 J, M

205 648-122-00-9 Fenole surowe, frakcja ksylenolowa; 
Destylaty fenolowe 284-895-5 84989-06-0 J, M

206 648-123-00-4 Fenole surowe, frakcja etylofenolowa; 
Destylaty fenolowe 284-891-3 84989-03-7 J, M

207 648-124-00-X Fenole surowe, frakcja 3,5-ksylenolowa; 
Destylaty fenolowe 284-896-0 84989-07-1 J, M

208 648-125-00-5 Fenole surowe, pozosta∏oÊci po destylacji, 
pierwsza frakcja; Destylaty fenolowe 270-713-1 68477-23-6 J, M

209 648-126-00-0 Fenole surowe, krezolowe, pozosta∏oÊci; 
Destylaty fenolowe 271-418-0 68555-24-8 J, M

210 648-127-00-6 Fenole C9-11; Destylaty fenolowe 293-435-2 91079-47-9 J, M



Dziennik Ustaw Nr 168 — 11742 — Poz. 1762

1 2 3 4 5 6

211 648-128-00-1 Fenole surowe, krezolowe; 
Destylaty fenolowe 295-540-9 92062-26-5 J, M

212 648-129-00-7 Fenole surowe, w´giel brunatny, 
frakcja C2-alkilofenolowa; 
Destylaty fenolowe 302-662-9 94114-29-1 J, M

213 648-130-00-2 Ekstrakty olejowe (w´giel), 
oleje naftalenowe; Ekstrakt kwaÊny 292-623-1 90641-00-2 J, M

214 648-131-00-8 Zasady smo∏owe, pochodne chinoliny; 
Destylaty zasadowe 271-020-7 68513-87-1 J, M

215 648-132-00-3 Zasady smo∏owe, w´giel, 
frakcja pochodnych chinoliny; 
Destylaty zasadowe 274-560-1 70321-67-4 J, M

216 648-133-00-9 Zasady smo∏owe, w´giel, pozosta∏oÊci 
po destylacji; Destylaty zasadowe 295-544-0 92062-29-8 J, M

217 648-134-00-4 Aromatyczne oleje w´glowodorowe 
zmieszane z polietylenem i polipropylenem 
poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; 
Produkty procesów termicznych 309-745-9 100801-63-6 J, M

218 648-135-00-X Aromatyczne oleje w´glowodorowe 
zmieszane z polietylenem i poddane 
pirolizie, frakcja oleju lekkiego; 
Produkty procesów termicznych 309-748-5 100801-65-8 J, M

219 648-136-00-5 Aromatyczne oleje w´glowodorowe 
zmieszane z polistyrenem i poddane 
pirolizie, frakcja oleju lekkiego; 
Produkty procesów termicznych 309-749-0 100801-66-9 J, M

220 648-137-00-0 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji alkalicznej oleju 
smo∏owego (w´giel), pozosta∏oÊci 
po destylacji naftalenu; Pozosta∏oÊç 
po ekstrakcji oleju naftalenowego 277-567-8 73665-18-6 J, M

221 648-138-00-6 Olej kreozotowy, destylat niskowrzàcy; 
Olej p∏uczkowy 274-566-4 70321-80-1 J, M

222 648-139-00-1 Smó∏ki kwaÊne, sole sodowe krezoli, 
roztwory zasadowe; Ekstrakt alkaliczny 272-361-4 68815-21-4 J, M

223 648-140-00-7 Ekstrakty olejowe zasad smo∏owych (w´giel);
Ekstrakt kwaÊny 266-020-9 65996-86-3 J, M

224 648-141-00-2 Zasady smo∏owe, w´giel, surówka; 
Surowe zasady smo∏owe 266-018-8 65996-84-1 J, M

225 648-142-00-8 Pozosta∏oÊci po ekstrakcji ciek∏ym 
rozpuszczalnikiem (w´giel) 302-681-2 94114-46-2 M

226 648-143-00-3 Ciecze w´glowe, roztwory z ekstrakcji 
ciek∏ym rozpuszczalnikiem 302-682-8 94114-47-3 M

227 648-144-00-9 Ciecze w´glowe po ekstrakcji ciek∏ym 
rozpuszczalnikiem 302-683-3 94114-48-4 M

228 648-147-00-5 Olej lekki pochodzenia koksowniczego 
(w´giel); Benzol surowy 266-012-5 65996-78-3 J

229 648-148-00-0 Destylaty (w´giel), ekstrakt podstawowy 
z ekstrakcji ciek∏ym rozpuszczalnikiem 302-688-0 94114-52-0 J

230 648-149-00-6 Destylaty (w´giel), hydrokrakowany 
ekstrakt rozpuszczalnikowy 302-689-6 94114-53-1 J

231 648-150-00-1 Frakcja naftowa (w´giel), hydrokrakowany 
ekstrakt rozpuszczalnikowy 302-690-1 94114-54-2 J

232 648-151-00-7 Benzyna, w´giel ekstrahowany 
rozpuszczalnikowo, frakcja naftowa 
hydrokrakowana 302-691-7 94114-55-3 J
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233 648-152-00-2 Destylaty Êrednie (w´giel), hydrokrakowany 
ekstrakt w´glowy 302-692-2 94114-56-4 J

234 648-153-00-8 Destylaty Êrednie (w´giel), hydrokrakowany 
ekstrakt w´glowy, uwodorniony 302-693-8 94114-57-5 J

235 648-156-00-4 Olej lekki z procesu pó∏koksowania (w´giel); 
Olej Êwie˝y 292-635-7 90641-11-5 J

236 649-001-00-3 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich 
destylatów naftenowych (ropa naftowa) 265-102-1 64742-03-6

237 649-002-00-9 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ci´˝kich 
destylatów parafinowych (ropa naftowa) 265-103-7 64742-04-7

238 649-003-00-4 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z lekkich 
destylatów parafinowych (ropa naftowa) 265-104-2 64742-05-8

239 649-004-00-X Ekstrakty rozpuszczalnikowe z ci´˝kich 
destylatów naftenowych (ropa naftowa) 265-111-0 64742-11-6

240 649-005-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe z pró˝niowej
frakcji lekkich olejów gazowych 
(ropa naftowa) 295-341-7 91995-78-7

241 649-006-00-0 W´glowodory C26-55, z du˝à zawartoÊcià 
w´glowodorów aromatycznych 307-753-7 97722-04-8

242 649-008-00-1 Pozosta∏oÊci z kolumny atmosferycznej 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-045-2 64741-45-3

243 649-009-00-7 Frakcje pró˝niowe ci´˝kie (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 265-058-3 64741-57-7

244 649-010-00-2 Destylaty ci´˝kie z krakingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-063-0 64741-61-3

245 649-011-00-8 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-064-6 64741-62-4

246 649-012-00-3 Pozosta∏oÊci z hydrokrakingu (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 265-076-1 64741-75-9

247 649-013-00-9 Pozosta∏oÊci z krakingu termicznego (ropa 
naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-081-9 64741-80-6

248 649-014-00-4 Destylaty ci´˝kie z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-082-4 64741-81-7

249 649-015-00-X Frakcje pró˝niowe traktowane wodorem 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-162-9 64742-59-2

250 649-016-00-5 Pozosta∏oÊci z kolumny atmosferycznej, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 265-181-2 64742-78-5

251 649-017-00-0 Frakcje pró˝niowe ci´˝kie, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 265-189-6 64742-86-5

252 649-018-00-6 Pozosta∏oÊci z olefin (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 265-193-8 64742-90-1

253 649-019-00-1 Pozosta∏oÊci po destylacji atmosferycznej 
(ropa naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 269-777-3 68333-22-2

254 649-020-00-7 Oleje sklarowane z krakingu katalitycznego, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 269-782-0 68333-26-6

255 649-021-00-2 Destylaty Êrednie z krakingu katalitycznego, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 269-783-6 68333-27-7

256 649-022-00-8 Destylaty ci´˝kie z krakingu katalitycznego, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 269-784-1 68333-28-8
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257 649-023-00-3 Olej opa∏owy, pozosta∏oÊci po destylacji 
zachowawczej frakcji pró˝niowych 
o wysokiej zawartoÊci siarki; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 270-674-0 68476-32-4

258 649-024-00-9 Olej opa∏owy, pozosta∏oÊciowy; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 270-675-6 68476-33-5

259 649-025-00-4 Pozosta∏oÊci po destylacji produktów 
z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 270-792-2 68478-13-7

260 649-026-00-X Pozosta∏oÊci po destylacji ci´˝kiego oleju 
gazowego z koksowania i frakcji 
pró˝niowych z DRW (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 270-796-4 68478-17-1

261 649-027-00-5 Pozosta∏oÊci po destylacji ci´˝kiego oleju 
gazowego z koksowania i lekkich frakcji 
pró˝niowych z DRW; Olej opa∏owy ci´˝ki 270-983-0 68512-61-8

262 649-028-00-0 Pozosta∏oÊci (ropa naftowa), lekki olej 
pró˝niowy; Olej opa∏owy ci´˝ki 270-984-6 68512-62-9

263 649-029-00-6 Pozosta∏oÊci, lekki kraking parowy (ropa 
naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 271-013-9 68513-69-9

264 649-030-00-1 Olej opa∏owy nr 6; Olej opa∏owy ci´˝ki 271-384-7 68553-00-4
265 649-031-00-7 Pozosta∏oÊci po usuni´ciu lekkich 

sk∏adników, o niskiej zawartoÊci siarki (ropa 
naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 271-763-7 68607-30-7

266 649-032-00-2 Oleje gazowe ci´˝kie z kolumny 
atmosferycznej (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 272-184-2 68783-08-4

267 649-033-00-8 Pozosta∏oÊci z p∏uczek z koksowania o du˝ej 
zawartoÊci skondensowanych 
wielopierÊcieniowych w´glowodorów 
aromatycznych (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 272-187-9 68783-13-1

268 649-034-00-3 Destylaty (ropa naftowa), naftowa 
pozosta∏oÊç pró˝niowa; Olej opa∏owy ci´˝ki 273-263-4 68955-27-1

269 649-035-00-9 Pozosta∏oÊci, kraking parowy, ˝ywice (ropa 
naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 273-272-3 68955-36-2

270 649-036-00-4 Destylaty Êrednie pró˝niowe (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 274-683-0 70592-76-6

271 649-037-00-X Destylaty lekkie pró˝niowe (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 274-684-6 70592-77-7

272 649-038-00-5 Destylaty pró˝niowe (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 274-685-1 70592-78-8

273 649-039-00-0 Frakcje pró˝niowe ci´˝kie pochodzàce 
z koksowania, hydroodsiarczone (ropa 
naftowa); Olej opa∏owy ci´˝ki 285-555-9 85117-03-9

274 649-040-00-6 Pozosta∏oÊci z destylacji (ropa naftowa), 
kraking parowy, destylaty; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 292-657-7 90669-75-3

275 649-041-00-1 Pozosta∏oÊci lekkie pró˝niowe (ropa naftowa);
Olej opa∏owy ci´˝ki 292-658-2 90669-76-4

276 649-042-00-7 Olej opa∏owy ci´˝ki, zasiarczony; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 295-396-7 92045-14-2

277 649-043-00-2 Pozosta∏oÊci z krakingu katalitycznego; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 295-511-0 92061-97-7
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278 649-044-00-8 Destylaty Êrednie z krakingu katalitycznego, 
degradowane termicznie (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 295-990-6 92201-59-7

279 649-045-00-3 Oleje pozosta∏oÊciowe (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 298-754-0 93821-66-0

280 649-046-00-9 Pozosta∏oÊci poddawane krakingowi 
parowemu, obrabiane termicznie; 
Olej opa∏owy ci´˝ki 308-733-0 98219-64-8

281 649-047-00-4 Destylaty Êrednie o szerokim zakresie 
wrzenia, hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 309-863-0 101316-57-8

282 649-048-00-X Pozosta∏oÊci z frakcjonowania na reformingu 
katalitycznym (ropa naftowa); 
Olej opa∏owy ci´˝ki 265-069-3 64741-67-9

283 649-049-00-5 Ropa naftowa; Olej skalny 232-298-5 8002-05-9
284 649-062-00-6 Gazy ze szczytu depropanizera na krakingu 

katalitycznym, bogate w w´glowodory C3, 
wolne od kwasów (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-755-0 68477-73-6 K

285 649-063-00-1 Gazy z krakingu katalitycznego (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-756-6 68477-74-7 K

286 649-064-00-7 Gazy z krakingu katalitycznego, bogate 
w w´glowodory C1-5 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-757-1 68477-75-8 K

287 649-065-00-2 Gazy z w´z∏a stabilizacyjnego ci´˝kiej 
benzyny z katalizowanej polimeryzacji, 
bogate w w´glowodory C2-4 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-758-7 68477-76-9 K

288 649-066-00-8 Gazy z reformingu katalitycznego, bogate 
w w´glowodory C1-4 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-760-8 68477-79-2 K

289 649-067-00-3 Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilacj´, 
mieszanina w´glowodorów nasyconych 
i nienasyconych C3-5; Gaz z ropy naftowej 270-765-5 68477-83-8 K

290 649-068-00-9 Gazy bogate w w´glowodory C4 (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-767-6 68477-85-0 K

291 649-069-00-4 Gazy ze szczytu deetanizera (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-768-1 68477-86-1 K

292 649-070-00-X Gazy ze szczytu deizobutanizera (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-769-7 68477-87-2 K

293 649-071-00-5 Gazy (ropa naftowa), gaz suchy 
z depropanizera bogaty w propen (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-772-3 68477-90-7 K

294 649-072-00-0 Gazy ze szczytu depropanizera (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-773-9 68477-91-8 K

295 649-073-00-6 Gazy ze szczytu depropanizera na instalacji 
odzysku gazu (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-777-0 68477-94-1 K

296 649-074-00-1 Gazy (ropa naftowa), wsad na instalacj´ 
Girbotol; Gaz z ropy naftowej 270-778-6 68477-95-2 K

297 649-075-00-7 Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa 
poddana izomeryzacji, bogata w 
w´glowodory C4, wolna od siarkowodoru; 
Gaz z ropy naftowej 270-782-8 68477-99-6 K
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298 649-076-00-2 Gazy odlotowe z oleju sklarowanego 
z krakingu katalitycznego i z pozosta∏oÊci 
pró˝niowej z krakingu termicznego, wsad 
na refluks (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-802-5 68478-21-7 K

299 649-077-00-8 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny 
krakingowej (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-803-0 68478-22-8 K

300 649-078-00-3 Gazy odlotowe z procesów katalitycznych: 
krakingu, reformingu i hydroodsiarczania 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-804-6 68478-24-0 K

301 649-079-00-9 Gazy odlotowe ze stabilizacji frakcji naftowej 
z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-806-7 68478-26-2 K

302 649-080-00-4 Gazy odlotowe z ró˝nych instalacji, 
nasycone, bogate w w´glowodory C4 (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-813-5 68478-32-0 K

303 649-081-00-X Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów 
nasyconych, bogate w w´glowodory C1-2 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-814-0 68478-33-1 K

304 649-082-00-5 Gazy odlotowe z krakingu termicznego 
pozosta∏oÊci pró˝niowej (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-815-6 68478-34-2 K

305 649-083-00-0 W´glowodory z destylacji ropy naftowej, 
bogate w w´glowodory C3-4; 
Gaz z ropy naftowej 270-990-9 68512-91-4 K

306 649-084-00-6 Gazy po deheksanizacji benzyny z destylacji 
zachowawczej (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 271-000-8 68513-15-5 K

307 649-085-00-1 Gazy po depentanizacji produktów 
hydrokrakingu, bogate w w´glowodory 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-001-3 68513-16-6 K

308 649-086-00-7 Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 271-002-9 68513-17-7 K

309 649-087-00-2 Pozosta∏oÊci z rozdzielania gazów po alkilacji, 
bogate w w´glowodory C4 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 271-010-2 68513-66-6 K

310 649-089-00-3 W´glowodory C1-4, odsiarczone; 
Gaz z ropy naftowej 271-038-5 68514-36-3 K

311 649-090-00-9 W´glowodory C1-3; Gaz z ropy naftowej 271-259-7 68527-16-2 K
312 649-091-00-4 W´glowodory C1-4, frakcja z debutanizera; 

Gaz z ropy naftowej 271-261-8 68527-19-5 K
313 649-092-00-X Gazy mokre C1-5 (ropa naftowa); 

Gaz z ropy naftowej 271-624-0 68602-83-5 K
314 649-093-00-5 W´glowodory C2-4; Gaz z ropy naftowej 271-734-9 68606-25-7 K
315 649-094-00-0 W´glowodory C3; Gaz z ropy naftowej 271-735-4 68606-26-8 K
316 649-095-00-6 Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilacj´; 

Gaz z ropy naftowej 271-737-5 68606-27-9 K
317 649-096-00-1 Gazy z dna depropanizera (ropa naftowa); 

Gaz z ropy naftowej 271-742-2 68606-34-8 K
318 649-097-00-7 Mieszanina gazów rafineryjnych (ropa 

naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-183-7 68783-07-3 K
319 649-098-00-2 Gazy z procesów krakingu katalitycznego 

(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-203-4 68783-64-2 K
320 649-099-00-8 Gazy (ropa naftowa), w´glowodory C2-4, 

odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 272-205-5 68783-65-3 K
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321 649-100-00-1 Gazy z destylacji frakcyjnej ropy naftowej 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-871-7 68918-99-0 K

322 649-101-00-7 Gazy po deheksanizacji (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 272-872-2 68919-00-6 K

323 649-102-00-2 Gazy po stabilizacji benzyny lekkiej (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-878-5 68919-05-1 K

324 649-103-00-8 Gazy po odsiarczeniu frakcji naftowej 
ze strippera (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 272-879-0 68919-06-2 K

325 649-104-00-3 Gazy z katalitycznego reformowania 
benzyny (ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-882-7 68919-09-5 K

326 649-105-00-9 Gazy pochodzàce z rozdzielania produktów 
krakingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 272-893-7 68919-20-0 K

327 649-106-00-4 Gazy po stabilizacji surowej benzyny (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 272-883-2 68919-10-8 K

328 649-107-00-X Gazy z debutanizera na krakingu 
katalitycznym (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 273-169-3 68952-76-1 K

329 649-108-00-5 Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny 
krakingowej (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 273-170-9 68952-77-2 K

330 649-109-00-0 Gazy odlotowe, destylaty z krakingu 
termicznego, z adsorberów oleju gazowego 
i ci´˝kiej benzyny (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 273-175-6 68952-81-8 K

331 649-110-00-6 Gazy odlotowe, z w´z∏a stabilizacji krakingu 
termicznego i z procesu koksowania (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 273-176-1 68952-82-9 K

332 649-111-00-1 Gazy (ropa naftowa), lekka frakcja z krakingu,
koncentrat butadienowy; 
Gaz z ropy naftowej 273-265-5 68955-28-2 K

333 649-112-00-7 Gazy ze stabilizacji benzyny z reformingu 
katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 273-270-2 68955-34-0 K

334 649-113-00-2 W´glowodory C4; Gaz z ropy naftowej 289-339-5 87741-01-3 K
335 649-114-00-8 Alkany C1-4, bogate w C3; 

Gaz z ropy naftowej 292-456-4 90622-55-2 K
336 649-115-00-3 Gazy z krakingu parowego bogate

w w´glowodory C3 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 295-404-9 92045-22-2 K

337 649-116-00-9 W´glowodory C4, destylaty z krakingu 
z parà wodnà; Gaz z ropy naftowej 295-405-4 92045-23-3 K

338 649-117-00-4 Gazy z ropy naftowej, frakcja 
w´glowodorów C4, skroplona, odsiarczona; 
Gaz z ropy naftowej 295-463-0 92045-80-2 K

339 649-118-00-X W´glowodory C4 wolne od buta-1,3-dienu 
i izobutanu; Gaz z ropy naftowej 306-004-1 95465-89-7 K

340 649-119-00-5 Rafinaty (ropa naftowa), frakcja 
w´glowodorów C4 z krakingu parowego 
ekstrahowana octanem amonu i miedzi(I), 
z∏o˝ona z w´glowodorów C3-5, wolna 
od butadienu; Gaz z ropy naftowej 307-769-4 97722-19-5 K

341 649-120-00-0 Gazy z w´z∏a aminowania (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-746-1 68477-65-6 K
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342 649-121-00-6 Gazy z instalacji benzenu, 
z hydroodsiarczania (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-747-7 68477-66-7 K

343 649-122-00-1 Gazy recyrkulacyjne z instalacji benzenu, 
bogate w wodór (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-748-2 68477-67-8 K

344 649-123-00-7 Gazy, mieszanki olejów, bogate w wodór 
i azot (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-749-8 68477-68-9 K

345 649-124-00-2 Gazy ze stabilizacji ci´˝kiej benzyny 
z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-759-2 68477-77-0 K

346 649-125-00-8 Gazy recyrkulacyjne z reformingu 
katalitycznego w´glowodorów C6-8 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-761-3 68477-80-5 K

347 649-126-00-3 Gazy z reformingu katalitycznego 
w´glowodorów C6-8 (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-762-9 68477-81-6 K

348 649-127-00-9 Gazy recyrkulacyjne z reformingu 
katalitycznego w´glowodorów C6-8, bogate 
w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-763-4 68477-82-7 K

349 649-128-00-4 Gazy (ropa naftowa), w´glowodory C2, 
strumieƒ zawracany; Gaz rafineryjny 270-766-0 68477-84-9 K

350 649-129-00-X Gazy suche, kwaÊne, z instalacji spr´˝ania 
gazów (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-774-4 68477-92-9 K

351 649-130-00-5 Gazy z destylacji gazów reabsorbcyjnych 
na instalacji spr´˝ania gazów (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-776-5 68477-93-0 K

352 649-131-00-0 Gazy (ropa naftowa), wodór z absorbcji; 
Gaz rafineryjny 270-779-1 68477-96-3 K

353 649-132-00-6 Gazy z procesów sch∏adzania, bogate 
w wodór (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-780-7 68477-97-4 K

354 649-133-00-1 Gazy recyrkulacyjne z procesu obróbki 
wodorem mieszaniny olejów, bogate 
w wodór i azot (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-781-2 68477-98-5 K

355 649-134-00-7 Gazy recyrkulacyjne bogate w wodór 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-783-3 68478-00-2 K

356 649-135-00-2 Gazy wype∏niajàce reaktor na reformingu, 
bogate w wodór (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-784-9 68478-01-3 K

357 649-136-00-8 Gazy reaktorowe z hydroreformingu 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-785-4 68478-02-4 K

358 649-137-00-3 Gazy reaktorowe z hydroreformingu, 
bogate w wodór i metan (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-787-5 8478-03-5 K

359 649-138-00-9 Gazy reformingowe z procesów wodorowych, 
bogate w wodór (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-788-0 68478-04-6 K

360 649-139-00-4 Gazy z destylacji produktów krakingu 
termicznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-789-6 68478-05-7 K

361 649-140-00-X Gazy odlotowe z rozdzielania na krakingu 
katalicznym, w´ze∏ absorbcji (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-805-1 68478-25-1 K

362 649-141-00-5 Gazy odlotowe z separatora na reformingu 
katalitycznym ci´˝kiej benzyny (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 270-807-2 68478-27-3 K
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363 649-142-00-0 Gazy odlotowe ze stabilizacji ci´˝kiej 
benzyny z reformingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-808-8 68478-28-4 K

364 649-143-00-6 Gazy odlotowe z rozdzielania destylatów 
krakingowych poddawanych obróbce 
wodorem (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 270-809-3 68478-29-5 K

365 649-144-00-1 Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania 
surowej benzyny (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-810-9 68478-30-8 K

366 649-145-00-7 Gazy ze stabilizacji surowej benzyny ci´˝kiej 
z reformingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 270-999-8 68513-14-4 K

367 649-146-00-2 Gazy z wysokociÊnieniowej obróbki odcieku 
z reaktora reformingu (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 271-003-4 68513-18-8 K

368 649-147-00-8 Gazy z niskociÊnieniowej obróbki odcieku 
z reaktora na reformingu (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 271-005-5 68513-19-9 K

369 649-148-00-3 Gazy z destylacji gazów rafineryjnych (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 271-258-1 68527-15-1 K

370 649-149-00-9 Gazy z depentanizera na instalacji 
uwodornienia benzenu (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 271-623-5 68602-82-4 K

371 649-150-00-4 Gazy z uk∏adu podwójnej absorbcji 
i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu 
katalitycznego w fazie fluidalnej (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 271-625-6 68602-84-6 K

372 649-151-00-X Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne; 
Gaz rafineryjny 271-750-6 68607-11-4 K

373 649-152-00-5 Gazy z separatora niskociÊnieniowego 
na hydrokrakingu (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 272-182-1 68783-06-2 K

374 649-153-00-0 Gazy rafineryjne (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 272-338-9 68814-67-5 K

375 649-154-00-6 Gazy z separatora na platformingu (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 272-343-6 68814-90-4 K

376 649-155-00-1 Gazy z depentanizera na w´êle stabilizacji 
kwaÊnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-775-5 68911-58-0 K

377 649-156-00-7 Gazy z procesu separacji hydroodsiarczanej 
kwaÊnej frakcji naftowej (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 272-776-0 68911-59-1 K

378 649-157-00-2 Gazy z procesu odsiarczania „unifining” 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-873-8 68919-01-7 K

379 649-158-00-8 Gazy z rozdzielania produktów fluidalnego 
krakingu katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 272-874-3 68919-02-8 K

380 649-159-00-3 Gazy z przemywania gazów z fluidalnego 
krakingu katalitycznego, uk∏ad podwójnej 
absorbcji (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-875-9 68919-03-9 K

381 649-160-00-9 Gazy z procesu odsiarczania ci´˝kich 
destylatów metodà hydrotreatingu (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 272-876-4 68919-04-0 K

382 649-161-00-4 Gazy z uk∏adu stabilizacji na platformingu, 
frakcja o niskim koƒcu destylacji (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 272-880-6 68919-07-3 K
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383 649-162-00-X Gazy z przedkolumny destylacji ropy 
naftowej (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-881-1 68919-08-4 K

384 649-163-00-5 Gazy ze stripingu (przedmuchu) smo∏y (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 272-884-8 68919-11-9 K

385 649-164-00-0 Gazy z rozdzielania na instalacji „unifining” 
(ropa naftowa); Gaz rafineryjny 272-885-3 68919-12-0 K

386 649-165-00-6 Gazy odlotowe z separatora procesu 
hydroodsiarczania frakcji naftowej (ropa 
naftowa); Gaz rafineryjny 273-173-5 68952-79-4 K

387 649-166-00-1 Gazy odlotowe z procesu hydroodsiarczania 
surowej benzyny (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 273-174-0 68952-80-7 K

388 649-167-00-7 Gazy z absorbera gàbczastego z rozdzielania 
produktów z fluidalnego krakingu 
katalitycznego i z odsiarczania oleju 
gazowego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 273-269-7 68955-33-9 K

389 649-168-00-2 Gazy z destylacji ropy naftowej i krakingu 
katalitycznego (ropa naftowa); Gaz rafineryjny 273-563-5 68989-88-8 K

390 649-169-00-8 Gazy z procesu odsiarczania oleju gazowego 
z dietanoloaminà (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 295-397-2 92045-15-3 K

391 649-170-00-3 Gazy z wymywania hydroodsiarczonego 
oleju gazowego (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 295-398-8 92045-16-4 K

392 649-171-00-9 Gazy z hydroodsiarczania oleju gazowego 
z przedmuchu (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 295-399-3 92045-17-5 K

393 649-172-00-4 Gazy z przemywania odcieku z reakcji 
uwodornienia (ropa naftowa); 
Gaz rafineryjny 295-400-7 92045-18-6 K

394 649-173-00-X Gazy (ropa naftowa), wysokociÊnieniowy 
kraking ci´˝kiej benzyny z parà wodnà; 
Gaz rafineryjny 295-401-2 92045-19-7 K

395 649-174-00-5 Gazy (ropa naftowa), pozosta∏oÊç 
z visbreakingu; Gaz rafineryjny 295-402-8 92045-20-0 K

396 649-175-00-0 Szlam olejowy oczyszczony kwasem (ropa 
naftowa); Szlam olejowy 300-225-7 93924-31-3 L

397 649-176-00-6 Szlam olejowy oczyszczony ziemià bielàcà 
(ropa naftowa); Szlam olejowy 300-226-2 93924-32-4 L

398 649-177-00-1 Gazy (ropa naftowa), w´glowodory C3-4; 
Gaz z ropy naftowej 268-629-5 68131-75-9 K

399 649-178-00-7 Gaz odlotowy z procesów destylacji 
produktów krakingu katalitycznego 
i adsorbera ze stabilizacji ci´˝kiej benzyny 
krakingowej (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-617-2 68307-98-2 K

400 649-179-00-2 Gazy odlotowe z w´z∏a stabilizacji ci´˝kiej 
benzyny z katalitycznej polimeryzacji (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-618-8 68307-99-3 K

401 649-180-00-8 Gazy odlotowe z w´z∏a stabilizacyjnego 
katalitycznie reformowanej frakcji naftowej, 
wolne od siarkowodoru (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-619-3 68308-00-9 K

402 649-181-00-3 Gazy odlotowe z destylatów krakingu 
termicznego poddanych katalitycznym 
procesom wodorowym (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-620-9 68308-01-0 K
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403 649-182-00-9 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania 
surowych destylatów, wolne od 
siarkowodoru (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-630-3 68308-10-1 K

404 649-183-00-4 Gazy odlotowe z uk∏adu absorbcji oleju 
gazowego na krakingu katalitycznym (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-623-5 68308-03-2 K

405 649-184-00-X Gazy odlotowe z instalacji odzysku gazów 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-624-0 68308-04-3 K

406 649-185-00-5 Gazy odlotowe z deetanizera na instalacji 
odzysku gazów (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-625-6 68308-05-4 K

407 649-186-00-0 Gazy odlotowe (ropa naftowa), destylaty 
hydroodsiarczone i hydroodsiarczona 
frakcja ci´˝kiej benzyny, wolne 
od zanieczyszczeƒ kwaÊnych; 
Gaz z ropy naftowej 269-626-1 68308-06-5 K

408 649-187-00-6 Gazy odlotowe ze stripingu 
hydroodsiarczonego pró˝niowego oleju 
gazowego, wolne od siarkowodoru (ropa 
naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-627-7 68308-07-6 K

409 649-188-00-1 Gazy odlotowe za stabilizacji surowej 
benzyny lekkiej, wolne od siarkowodoru 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 269-629-8 68308-09-8 K

410 649-189-00-7 Gazy odlotowe z przygotowania 
propanowo-propylenowego wsadu 
na alkilacj´, z deetanizera (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-631-9 68308-11-2 K

411 649-190-00-2 Gazy odlotowe z hydroodsiarczania 
pró˝niowego oleju gazowego, wolne 
od siarkowodoru (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-632-4 68308-12-3 K

412 649-191-00-8 Gazy z destylacji produktów krakingu 
katalitycznego (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-071-2 68409-99-4 K

413 649-193-00-9 Alkany C1-2; Gaz z ropy naftowej 270-651-5 68475-57-0 K
414 649-194-00-4 Alkany C2-3; Gaz z ropy naftowej 270-652-0 68475-58-1 K
415 649-195-00-X Alkany C3-4; Gaz z ropy naftowej 270-653-6 68475-59-2 K
416 649-196-00-5 Alkany C4-5; Gaz z ropy naftowej 270-654-1 68475-60-5 K
417 649-197-00-0 Gazy opa∏owe; Gaz z ropy naftowej 270-667-2 68476-26-6 K
418 649-198-00-6 Gazy opa∏owe z destylacji ropy naftowej; 

Gaz z ropy naftowej 270-670-9 68476-29-9 K
419 649-199-00-1 W´glowodory C3-4; Gaz z ropy naftowej 270-681-9 68476-40-4 K
420 649-200-00-5 W´glowodory C4-5; Gaz z ropy naftowej 270-682-4 68476-42-6 K
421 649-201-00-0 W´glowodory C2-4, bogate w C3; 

Gaz z ropy naftowej 270-689-2 68476-49-3 K
422 649-202-00-6 Gazy z ropy naftowej, skroplone; 

Gaz z ropy naftowej 270-704-2 68476-85-7 K
423 649-203-00-1 Gazy z ropy naftowej, skroplone, 

odsiarczone; Gaz z ropy naftowej 270-705-8 68476-86-8 K
424 649-204-00-7 Gazy (ropa naftowa), w´glowodory C3-4, 

bogate w izobutan; Gaz z ropy naftowej 270-724-1 68477-33-8 K
425 649-205-00-2 Destylaty (ropa naftowa), w´glowodory C3-6, 

bogate w piperylen; Gaz z ropy naftowej 270-726-2 68477-35-0 K
426 649-206-00-8 Gazy z rozdzielania butanów (ropa naftowa); 

Gaz z ropy naftowej 270-750-3 68477-69-0 K
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427 649-207-00-3 Gazy (ropa naftowa), w´glowodory C2-3; 
Gaz z ropy naftowej 270-751-9 68477-70-3 K

428 649-208-00-9 Gazy z do∏u kolumny depropanizera 
na krakingu katalitycznym, bogate 
w w´glowodory C4, wolne od kwasów 
(ropa naftowa); Gaz z ropy naftowej 270-752-4 68477-71-4 K

429 649-209-00-4 Gazy z do∏u kolumny debutanizera 
na krakingu katalitycznym, bogate 
w w´glowodory C3-5 (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 270-754-5 68477-72-5 K

430 649-210-00-X Gazy odlotowe ze stabilizacji benzyny 
z procesu izomeryzacji (ropa naftowa); 
Gaz z ropy naftowej 269-628-2 68308-08-7 K

431 649-211-00-5 Szlam olejowy oczyszczony w´glem 
aktywnym (ropa naftowa); Szlam olejowy 308-126-0 97862-76-5 L

432 649-212-00-0 Destylaty Êrednie odsiarczone (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-088-7 64741-86-2 N

433 649-213-00-6 Oleje gazowe z rafinacji rozpuszczalnikowej 
(ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 265-092-9 64741-90-8 N

434 649-214-00-1 Destylaty Êrednie rafinowane 
rozpuszczalnikami (ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 265-093-4 64741-91-9 N

435 649-215-00-7 Oleje gazowe rafinowane kwasem (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-112-6 64742-12-7 N

436 649-216-00-2 Destylaty Êrednie rafinowane kwasem 
(ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 265-113-1 64742-13-8 N

437 649-217-00-8 Destylaty lekkie rafinowane kwasem (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-114-7 64742-14-9 N

438 649-218-00-3 Oleje gazowe zoboj´tniane chemicznie (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-129-9 64742-29-6 N

439 649-219-00-9 Destylaty Êrednie zoboj´tniane chemicznie 
(ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 265-130-4 64742-30-9 N

440 649-220-00-4 Destylaty Êrednie oczyszczone ziemià 
bielàcà (ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 265-139-3 64742-38-7 N

441 649-221-00-X Destylaty Êrednie obrabiane wodorem (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-148-2 64742-46-7 N

442 649-222-00-5 Oleje nap´dowe hydroodsiarczone (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-182-8 64742-79-6 N

443 649-223-00-0 Destylaty Êrednie hydroodsiarczone (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 265-183-3 64742-80-9 N

444 649-228-00-8 Destylaty wysokowrzàce z rozdzielania 
pozosta∏oÊci na reformingu katalitycznym 
(ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 270-719-4 68477-29-2 N

445 649-229-00-3 Destylaty Êredniowrzàce z rozdzielania 
pozosta∏oÊci na reformingu katalitycznym; 
Olej gazowy — niespecyfikowany 270-721-5 68477-30-5 N

446 649-230-00-9 Destalaty niskowrzàce z rozdzielania 
pozosta∏oÊci na reformingu katalitycznym 
(ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 270-722-0 68477-31-6 N

447 649-231-00-4 Destylaty Êrednie, wysokorafinowane (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 292-615-8 90640-93-0 N
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448 649-232-00-X Destylaty z reformingu katalicznego o du˝ej 
zawartoÊci zwiàzków aromatycznych (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 295-294-2 91995-34-5 N

449 649-233-00-5 Oleje gazowe parafinowe; Olej gazowy — 
niespecyfikowany 300-227-8 93924-33-5 N

450 649-234-00-0 Frakcja naftowa ci´˝ka oczyszczona 
rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczona (ropa 
naftowa); Olej gazowy — niespecyfikowany 307-035-3 97488-96-5 N

451 649-235-00-6 W´glowodory C16-20, destylaty Êrednie 
obrabiane wodorem (hydrotreating), 
destylaty lekkie; 
Olej gazowy — niespecyfikowany 307-659-6 97675-85-9 N

452 649-236-00-1 W´glowodory parafinowe C12-20 obrabiane 
wodorem, destylaty lekkie; 
Olej gazowy — niespecyfikowany 307-660-1 97675-86-0 N

453 649-237-00-7 W´glowodory lekkie naftenowe C11-17 
z ekstrakcji rozpuszczalnikowej; 
Olej gazowy — niespecyfikowany 307-757-9 97722-08-2 N

454 649-238-00-2 Oleje gazowe z obróbki wodorowej 
(hydrotreating); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 308-128-1 97862-78-7 N

455 649-239-00-8 Destylaty lekkie parafinowe oczyszczone 
w´glem aktywnym (ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 309-667-5 100683-97-4 N

456 649-240-00-3 Destylaty Êrednie parafinowe oczyszczone 
w´glem aktywnym (ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 309-668-0 100683-98-5 N

457 649-241-00-9 Destylaty Êrednie parafinowe oczyszczone 
ziemià bielàcà (ropa naftowa); 
Olej gazowy — niespecyfikowany 309-669-6 100683-99-6 N

458 649-242-00-4 Alkany C12-26, liniowe i rozga∏´zione 292-454-3 90622-53-0 N
459 649-243-00-X Ârodki smarowe; Smary 278-011-7 74869-21-9 N
460 649-244-00-5 Gacz parafinowy (ropa naftowa) 265-165-5 64742-61-6 N
461 649-245-00-0 Gacz parafinowy rafinowany kwasem (ropa 

naftowa); Gacz parafinowy 292-659-8 90669-77-5 N
462 649-246-00-6 Gacz parafinowy oczyszczony ziemià bielàcà 

(ropa naftowa); Gacz parafinowy 292-660-3 90669-78-6 N
463 649-247-00-1 Gacz parafinowy obrabiany wodorem (ropa 

naftowa); Gacz parafinowy 295-523-6 92062-09-4 N
464 649-248-00-7 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze 

topnienia (ropa naftowa); Gacz parafinowy 295-524-1 92062-10-7 N
465 649-249-00-2 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze 

topnienia, obrabiany wodorem (ropa 
naftowa); Gacz parafinowy 295-525-7 92062-11-8 N

466 649-250-00-8 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze 
topnienia, oczyszczony w´glem aktywnym 
(ropa naftowa); Gacz parafinowy 308-155-9 97863-04-2 N

467 649-251-00-3 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze 
topnienia, oczyszczony ziemià bielàcà (ropa 
naftowa); Gacz parafinowy 308-156-4 97863-05-3 N

468 649-252-00-9 Gacz parafinowy o niskiej temperaturze 
topnienia, rafinowany kwasem krzemowym 
(ropa naftowa); Gacz parafinowy 308-158-5 97863-06-4 N

469 649-253-00-4 Gacz parafinowy oczyszczony w´glem 
aktywnym (ropa naftowa); Gacz parafinowy 309-723-9 100684-49-9 N

470 649-254-00-X Petrolatum; Wazelina 232-373-2 8009-03-8 N



Dziennik Ustaw Nr 168 — 11754 — Poz. 1762

1 2 3 4 5 6

471 649-255-00-5 Wazelina utleniona (ropa naftowa); Wazelina 265-206-7 64743-01-7 N
472 649-256-00-0 Wazelina oczyszczona tlenkiem glinu 

(ropa naftowa); Wazelina 285-098-5 85029-74-9 N
473 649-257-00-6 Wazelina obrabiana wodorem (ropa 

naftowa); Wazelina 295-459-9 92045-77-7 N
474 649-258-00-1 Wazelina oczyszczona w´glem aktywnym 

(ropa naftowa); Wazelina 308-149-6 97862-97-0 N
475 649-259-00-7 Wazelina rafinowana kwasem krzemowym 

(ropa naftowa); Wazelina 308-150-1 97862-98-1 N
476 649-260-00-2 Wazelina oczyszczona ziemià bielàcà (ropa 

naftowa); Wazelina 309-706-6 100684-33-1 N
477 649-261-00-8 Gazolina z gazu ziemnego; Niskowrzàca 

frakcja benzynowa 232-349-1 8006-61-9 P
478 649-262-00-3 Eter naftowy; 

Niskowrzàca frakcja benzynowa 232-443-2 8030-30-6 P
479 649-263-00-9 Ligroina; Niskowrzàca frakcja benzynowa 232-453-7 8032-32-4 P
480 649-264-00-4 Benzyna; surowa benzyna ci´˝ka (ropa 

naftowa); Niskowrzàca frakcja benzynowa 265-041-0 64741-41-9 P
481 649-265-00-X Benzyna (ropa naftowa), pe∏ny zakres 

destylacji pierwotnej; 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 265-042-6 64741-42-0 P

482 649-266-00-5 Benzyna lekka z destylacji pierwotnej (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja benzynowa 265-046-8 64741-46-4 P

483 649-267-00-0 Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), 
lekka alifatyczna (ropa naftowa); 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 265-192-2 64742-89-8 P

484 649-268-00-6 Destylaty lekkie z destylacji pierwotnej (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja benzynowa 270-077-5 68410-05-9 P

485 649-269-00-1 Benzyna z odzysku par; 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 271-025-4 68514-15-8 P

486 649-270-00-7 Benzyna z w´z∏ów stabilizacji destylacji 
zachowawczej; 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 271-727-0 68606-11-1 P

487 649-271-00-2 Benzyna nieodsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 272-186-3 68783-12-0 P

488 649-272-00-8 Destylaty ze stabilizacji benzyny lekkiej (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja benzynowa 272-931-2 68921-08-4 P

489 649-273-00-3 Benzyna (ropa naftowa), surowa benzyna 
ci´˝ka, o du˝ej zawartoÊci w´glowodorów 
aromatycznych; 
Niskowrzàca frakcja benzynowa 309-945-6 101631-20-3 P

490 649-274-00-9 Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat; 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 265-066-7 64741-64-6 P

491 649-275-00-4 Benzyna (ropa naftowa), alkilat ci´˝ki; 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 265-067-2 64741-65-7 P

492 649-276-00-X Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 265-068-8 64741-66-8 P

493 649-277-00-5 Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 265-073-5 64741-70-4 P

494 649-278-00-0 Benzyna lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem
(ropa naftowa); Niskowrzàca modyfikowana 
frakcja benzynowa 265-086-6 64741-84-0 P
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495 649-279-00-6 Benzyna ci´˝ka, rafinowana 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 265-095-5 64741-92-0 P

496 649-280-00-1 Rafinaty z przeciwpràdowej ekstrakcji 
produktów reformingu katalitycznego 
wodnym roztworem glikolu etylenowego; 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 270-088-5 68410-71-9 P

497 649-281-00-7 Rafinaty z reformingu katalitycznego; 
separator instalacji Lurgi; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 270-349-3 68425-35-4 P

498 649-282-00-2 Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat 
o du˝ej zawartoÊci butanu; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 271-267-0 68527-27-5 P

499 649-283-00-8 Destylaty (ropa naftowa), rafinaty 
z destylatów lekkich pochodzàcych 
z instalacji olefin; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 295-315-5 91995-53-8 P

500 649-284-00-3 Benzyna z alkilacji butanów, bogata 
w izooktan (ropa naftowa); Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 295-430-0 92045-49-3 P

501 649-285-00-9 W´glowodory z destylacji lekkiej benzyny 
poddanej obróbce wodorem i rafinowanej 
rozpuszczalnikiem; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 295-436-3 92045-55-1 P

502 649-286-00-4 Benzyna z procesu izomeryzacji zawierajàca 
w´glowodory C6 (ropa naftowa); 
Niskowrzàca modyfikowana frakcja 
benzynowa 295-440-5 92045-58-4 P

503 649-287-00-X W´glowodory C6-7 rafinowane 
rozpuszczalnikiem, pochodzàce z instalacji 
uwodornienia benzenu; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 295-446-8 92045-64-2 P

504 649-288-00-5 W´glowodory rafinowane rozpuszczalnikiem 
z destylatów lekkich frakcji naftowej 
traktowanej wodorem, bogate 
w w´glowodory C6; Niskowrzàca 
modyfikowana frakcja benzynowa 309-871-4 101316-67-0 P

505 649-289-00-0 Benzyna (ropa naftowa), benzyna 
krakingowa ci´˝ka; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 265-055-7 64741-54-4 P

506 649-290-00-6 Benzyna (ropa naftowa), benzyna 
krakingowa lekka; Niskowrzàca 
benzyna z krakingu katalitycznego 265-056-2 64741-55-5 P

507 649-291-00-1 W´glowodory C3-11, destylaty z krakingu 
katalitycznego; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 270-686-6 68476-46-0 P

508 649-292-00-7 Benzyna (ropa naftowa), destylaty lekkie 
z krakingu katalitycznego; Niskowrzàca 
benzyna z krakingu katalitycznego 272-185-8 68783-09-5 P

509 649-293-00-2 Destylaty w´glowodorów aromatycznych 
lekkich (ropa naftowa), uwodornione 
pochodne z pirolizy benzyny; Niskowrzàca 
benzyna z krakingu katalitycznego 295-311-3 91995-50-5 P

510 649-294-00-8 Benzyna ci´˝ka krakingowa, odsiarczona 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 295-431-6 92045-50-6 P
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511 649-295-00-3 Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 295-441-0 92045-59-5 P

512 649-296-00-9 W´glowodory C8-12 z krakingu 
katalitycznego, zoboj´tniane chemicznie 
(∏ugowane); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 295-794-0 92128-94-4 P

513 649-297-00-4 W´glowodory C8-12, destylaty z krakingu 
katalitycznego; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 309-974-4 101794-97-2 P

514 649-298-00-X W´glowodory C8-12 z krakingu 
katalitycznego, zoboj´tniane chemicznie, 
odsiarczone; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu katalitycznego 309-987-5 101896-28-0 P

515 649-299-00-5 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 265-065-1 64741-63-5 P

516 649-300-00-9 Benzyna ci´˝ka z reformingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 265-070-9 64741-68-0 P

517 649-301-00-4 Destylaty z depentanizera na reformingu 
katalitycznym (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna z reformingu katalitycznego 270-660-4 68475-79-6 P

518 649-302-00-X W´glowodory C2-6, katalitycznie 
reformowane w´glowodory C6-8; 
Niskowrzàca benzyna z reformingu 
katalitycznego 270-687-1 68476-47-1 P

519 649-303-00-5 Pozosta∏oÊci po reformingu katalitycznym 
w´glowodorów C6-8 (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna z reformingu 
katalitycznego 270-794-3 68478-15-9 P

520 649-304-00-0 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, 
wolna od w´glowodorów aromatycznych 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 270-993-5 68513-03-1 P

521 649-305-00-6 Destylaty (ropa naftowa), reformat 
z reformingu katalitycznego; Niskowrzàca 
benzyna z reformingu katalitycznego 271-008-1 68513-63-3 P

522 649-306-00-1 Produkty z ropy naftowej, reformaty 
z procesu Hydrofining-Powerforming; 
Niskowrzàca benzyna z reformingu 
katalitycznego 271-058-4 68514-79-4 P

523 649-307-00-7 Benzyna (ropa naftowa), wszystkie frakcje 
z reformingu; Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 272-895-8 68919-37-9 P

524 649-308-00-2 Benzyna z reformingu katalitycznego (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 273-271-8 68955-35-1 P

525 649-309-00-8 Destylaty lekkie z reformingu katalitycznego 
traktowane wodorem, frakcja 
w´glowodorów aromatycznych C8-12 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 285-509-8 85116-58-1 P

526 649-310-00-3 W´glowodory aromatyczne C8, pochodne 
z reformingu katalitycznego; Niskowrzàca 
frakcja naftowa z reformingu katalitycznego 295-279-0 91995-18-5 P
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527 649-311-00-9 W´glowodory aromatyczne C7-12, bogate 
w C8; Niskowrzàca benzyna z reformingu 
katalitycznego 297-401-8 93571-75-6 P

528 649-312-00-4 Gazolina zawierajàca w´glowodory C5-11, 
wysokooktanowa, stabilizowana; 
Niskowrzàca benzyna z reformingu 
katalitycznego 297-458-9 93572-29-3 P

529 649-313-00-X W´glowodory C7-12, frakcja ci´˝ka 
z reformingu bogata w w´glowodory 
aromatyczne C>9; Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 297-465-7 93572-35-1 P

530 649-314-00-5 W´glowodory C5-11, frakcja lekka 
z reformingu bogata w w´glowodory 
niearomatyczne; Niskowrzàca benzyna 
z reformingu katalitycznego 297-466-2 93572-36-2 P

531 649-315-00-0 Szlam olejowy oczyszczony kwasem 
krzemowym (ropa naftowa); Szlam olejowy 308-127-6 97862-77-6 L

532 649-316-00-6 Benzyna lekka z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 265-075-6 64741-74-8 P

533 649-317-00-1 Benzyna ci´˝ka z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 265-085-0 64741-83-9 P

534 649-318-00-7 Destylaty (ropa naftowa), w´glowodory 
aromatyczne, ci´˝kie; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 267-563-4 67891-79-6 P

535 649-319-00-2 Destylaty (ropa naftowa), w´glowodory 
aromatyczne, lekkie; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 267-565-5 67891-80-9 P

536 649-320-00-8 Destylaty (ropa naftowa), rafinowana 
benzyna z pirolizy, komponent do benzyn; 
Niskowrzàca benzyna z krakingu termicznego 270-344-6 68425-29-6 P

537 649-321-00-3 W´glowodory aromatyczne C6-8, 
rafinowana benzyna z pirolizy; Niskowrzàca 
benzyna z krakingu termicznego 270-658-3 68475-70-7 P

538 649-322-00-9 Destylaty benzyny i oleju gazowego 
z krakingu termicznego (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna z krakingu termicznego 271-631-9 68603-00-9 P

539 649-323-00-4 Destylaty benzyny i oleju gazowego 
z krakingu termicznego zawierajàce 
dimery C5 (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna z krakingu termicznego 271-632-4 68603-01-0 P

540 649-324-00-X Produkty z destylacji ekstrakcyjnej benzyny 
i oleju gazowego z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 271-634-5 68603-03-2 P

541 649-325-00-5 Destylaty lekkie z krakingu termicznego, 
w´glowodory aromatyczne z kolumny 
debutanizera; Niskowrzàca benzyna 
z krakingu termicznego 273-266-0 68955-29-3 P

542 649-326-00-0 Benzyna lekka z krakingu termicznego, 
odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna z krakingu termicznego 295-447-3 92045-65-3 P

543 649-327-00-6 Benzyna ci´˝ka obrabiana wodorem (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 265-150-3 64742-48-9 P
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544 649-328-00-1 Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 265-151-9 64742-49-0 P

545 649-329-00-7 Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 265-178-6 64742-73-0 P

546 649-330-00-2 Benzyna ci´˝ka hydroodsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 265-185-4 64742-82-1 P

547 649-331-00-8 Destylaty Êrednie obrabiane wodorem (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 270-092-7 68410-96-8 P

548 649-332-00-3 Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 270-093-2 68410-97-9 P

549 649-333-00-9 Destylaty ci´˝kie obrabiane wodorem, 
produkty ze szczytu deizoheksanizera (ropa 
naftowa); Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 270-094-8 68410-98-0 P

550 649-334-00-4 Solwent nafta (ropa naftowa), w´glowodory 
aromatyczne lekkie obrabiane wodorem; 
Niskowrzàca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 270-988-8 68512-78-7 P

551 649-335-00-X Benzyna lekka z krakingu termicznego, 
hydroodsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 285-511-9 85116-60-5 P

552 649-336-00-5 Benzyna lekka obrabiana wodorem, 
zawierajàca cykloalkany (ropa naftowa); 
Niskowrzàca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 285-512-4 85116-61-6 P

553 649-337-00-0 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty ci´˝kie z olefin; Niskowrzàca 
frakcja naftowa obrabiana wodorem 295-432-1 92045-51-7 P

554 649-338-00-6 Benzyna hydroodsiarczona, w pe∏nym 
zakresie destylacji (ropa naftowa); 
Niskowrzàca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 295-433-7 92045-52-8 P

555 649-339-00-1 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty lekkie z olefin; Niskowrzàca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem 295-438-4 92045-57-3 P

556 649-340-00-7 W´glowodory C4-12, uwodornione produkty
z olefin; Niskowrzàca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem 295-443-1 92045-61-9 P

557 649-341-00-2 Solwent nafta (ropa naftowa), w´glowodory 
lekkie naftenowe obrabiane wodorem; 
Niskowrzàca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem 295-529-9 92062-15-2 P

558 649-342-00-8 Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty lekkie z olefin; Niskowrzàca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem 296-942-7 93165-55-0 P

559 649-343-00-3 W´glowodory C6-11 obrabiane wodorem, 
odaromatyzowane; Niskowrzàca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem 297-852-0 93763-33-8 P

560 649-344-00-9 W´glowodory C9-12 obrabiane wodorem, 
odaromatyzowane; Niskowrzàca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem 297-853-6 93763-34-9 P
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561 649-345-00-4 Rozpuszczalnik Stoddarda; Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 232-489-3 8052-41-3 P

562 649-346-00-X Kondensaty gazu ziemnego (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 265-047-3 64741-47-5 P

563 649-347-00-5 Gaz ziemny (ropa naftowa), mieszanina 
skroplonych gazów; Niskowrzàca benzyna 
— niespecyfikowana 265-048-9 64741-48-6 P

564 649-348-00-0 Benzyna lekka z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 265-071-4 64741-69-1 P

565 649-349-00-6 Benzyna ci´˝ka z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 265-079-8 64741-78-2 P

566 649-350-00-1 Benzyna odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 265-089-2 64741-87-3 P

567 649-351-00-7 Benzyna rafinowana kwasem (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 265-115-2 64742-15-0 P

568 649-352-00-2 Benzyna ci´˝ka neutralizowana chemicznie 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 265-122-0 64742-22-9 P

569 649-353-00-8 Benzyna lekka zoboj´tniana chemicznie 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna —
niespecyfikowana 265-123-6 64742-23-0 P

570 649-354-00-3 Benzyna katalitycznie odparafinowana (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 265-170-2 64742-66-1 P

571 649-355-00-9 Benzyna lekka z olefin (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 265-187-5 64742-83-2 P

572 649-356-00-4 Solwent nafta (ropa naftowa), w´glowodory 
lekkie aromatyczne; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 265-199-0 64742-95-6 P

573 649-357-00-X W´glowodory aromatyczne C6-10, 
rafinowane kwasem, zoboj´tniane; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 268-618-5 68131-49-7 P

574 649-358-00-5 Destylaty (ropa naftowa), w´glowodory C3-5 
bogate w 2-metylolbut-2-en; Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 270-725-7 68477-34-9 P

575 649-359-00-0 Destylaty z produktów polimeryzacji olefin 
z krakingu parowego, frakcja w´glowodorów 
C5-12 (ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna 
— niespecyfikowana 270-735-1 68477-50-9 P

576 649-360-00-6 Destylaty z krakingu parowego frakcja 
w´glowodorów C5-12 (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 270-736-7 68477-53-2 P

577 649-361-00-1 Destylaty z olefin, frakcja w´glowodorów 
C5-10 zmieszana z frakcjà lekkà C5 (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 270-738-8 68477-55-4 P

578 649-362-00-7 Ekstrakty w´glowodorów C4-6 otrzymane 
w wyniku rafinacji zimnym kwasem (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 270-741-4 68477-61-2 P

579 649-363-00-2 Destylaty ze szczytu kolumny depentanizera 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 270-771-8 68477-89-4 P



Dziennik Ustaw Nr 168 — 11760 — Poz. 1762

1 2 3 4 5 6

580 649-364-00-8 Pozosta∏oÊci z do∏u kolumny do rozdzielania 
butanu (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 270-791-7 68478-12-6 P

581 649-365-00-3 Oleje pozosta∏oÊciowe (ropa naftowa), 
kolumna deizobutanizera; Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 270-795-9 68478-16-0 P

582 649-366-00-9 Benzyna w pe∏nym zakresie wrzenia 
z koksowania fluidalnego (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 270-991-4 68513-02-0 P

583 649-367-00-4 Benzyna (ropa naftowa), Êrednie aromaty 
z krakingu parowego; Niskowrzàca benzyna 
— niespecyfikowana 271-138-9 68516-20-1 P

584 649-368-00-X Benzyna oczyszczana ziemià bielàcà 
w pe∏nym zakresie wrzenia z destylacji 
zachowawczej (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 271-262-3 68527-21-9 P

585 649-369-00-5 Benzyna lekka surowa, oczyszczana ziemià 
bielàcà (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 271-263-9 68527-22-0 P

586 649-370-00-0 Benzyna lekka z krakingu parowego o du˝ej 
zawartoÊci zwiàzków aromatycznych (ropa 
naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 271-264-4 68527-23-1 P

587 649-371-00-6 Benzyna lekka z krakingu parowego 
odbenzenowana (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 271-266-5 68527-26-4 P

588 649-372-00-1 Benzyna zawierajàca w´glowodory 
aromatyczne (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 271-635-0 68603-08-7 P

589 649-373-00-7 Benzyna popirolityczna, frakcja z dna 
debutanizera; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 271-726-5 68606-10-0 P

590 649-374-00-2 Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 272-206-0 68783-66-4 P

591 649-375-00-8 Kondensaty gazu ziemnego; Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 272-896-3 68919-39-1 J

592 649-376-00-3 Destylaty z rozdzielania frakcji naftowej 
z procesu „Unifining” (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 272-932-8 68921-09-5 P

593 649-377-00-9 Benzyna lekka z reformingu katalitycznego, 
wolna od w´glowodorów aromatycznych; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 285-510-3 85116-59-2 P

594 649-378-00-4 Benzyna; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 289-220-8 86290-81-5 P

595 649-379-00-X W´glowodory aromatyczne C7-8, produkty 
dealkilacji, pozosta∏oÊci po destylacji; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 292-698-0 90989-42-7 P

596 649-380-00-5 W´glowodory lekkie C4-6 z depentanizera 
z frakcji aromatycznej przed uwodornieniem; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 295-298-4 91995-38-9 P

597 649-381-00-0 Destylaty wygrzewanej frakcji naftowej
bogate w w´glowodory C5 (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 295-302-4 91995-41-4 P

598 649-382-00-6 Ekstrakty rozpuszczalnikowe benzyny lekkiej 
katalitycznie reformowanej (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 295-331-2 91995-68-5 P
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599 649-383-00-1 Benzyna lekka hydroodsiarczona 
i odaromatyzowana (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 295-434-2 92045-53-9 P

600 649-384-00-7 Benzyna lekka, bogata w w´glowodory C5, 
odsiarczona (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 295-442-6 92045-60-8 P

601 649-385-00-2 W´glowodory C8-11 z benzyny krakingowej, 
frakcja toluenowa; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 295-444-7 92045-62-0 P

602 649-386-00-8 W´glowodory C4-11 z benzyny krakingowej, 
wolne od w´glowodorów aromatycznych; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 295-445-2 92045-63-1 P

603 649-387-00-3 Benzyna lekka z krakingu parowego, 
po procesie wygrzewania (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 296-028-8 92201-97-3 P

604 649-388-00-9 Destylaty bogate w w´glowodory C6 (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 296-903-4 93165-19-6 P

605 649-389-00-4 Benzyna z pirolizy, uwodorniona; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 302-639-3 94114-03-1 P

606 649-390-00-X Destylaty lekkie, frakcja w´glowodorów 
C8-12 (ropa naftowa), kraking parowy, 
polimeryzacja; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 305-750-5 95009-23-7 P

607 649-391-00-5 Ekstrakty ci´˝kich rozpuszczalników 
naftowych rafinowane ziemià bielàcà (ropa 
naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 308-261-5 97926-43-7 P

608 649-392-00-0 Benzyna lekka z krakingu parowego 
odbenzenowana, po obróbce termicznej 
(ropa naftowa); Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 308-713-1 98219-46-6 P

609 649-393-00-6 Benzyna lekka z krakingu parowego 
po obróbce termicznej (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 308-714-7 98219-47-7 P

610 649-394-00-1 Destylaty (ropa naftowa), w´glowodory 
C7-9 bogate w C8, hydroodsiarczone, 
odaromatyzowane; Niskowrzàca benzyna 
— niespecyfikowana 309-862-5 101316-56-7 P

611 649-395-00-7 W´glowodory C6-8, uwodornione 
i odaromatyzowane sorbcyjnie, rafinacja 
toluenowa; Niskowrzàca benzyna — 
niespecyfikowana 309-870-9 101316-66-9 P

612 649-396-00-2 Benzyna z koksowania o szerokim zakresie 
wrzenia, hydroodsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 309-879-8 101316-76-1 P

613 649-397-00-8 Benzyna lekka odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 309-976-5 101795-01-1 P

614 649-398-00-3 W´glowodory C3-6 bogate w C5, z krakingu 
benzyny z parà wodnà; Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 310-012-0 102110-14-5 P

615 649-399-00-9 W´glowodory bogate w C5, zawierajàce 
dicyklopentadien; Niskowrzàca benzyna 
— niespecyfikowana 310-013-6 102110-15-6 P

616 649-400-00-2 Pozosta∏oÊci lekkie z krakingu parowego, 
zawierajàce g∏ównie w´glowodory 
aromatyczne (ropa naftowa); Niskowrzàca 
benzyna — niespecyfikowana 310-057-6 102110-55-4 P
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617 649-401-00-8 W´glowodory C≥5, bogate w C5-6; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 270-690-8 68476-50-6 P

618 649-402-00-3 W´glowodory bogate w C5; 
Niskowrzàca benzyna — niespecyfikowana 270-695-5 68476-55-1 P

619 649-403-00-9 W´glowodory aromatyczne C8-10; 
Redestylaty oleju lekkiego, wysokowrzàce 
— niespecyfikowane 292-695-4 90989-39-2 P

620 649-435-00-3 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-060-4 64741-59-9

621 649-436-00-9 Destylaty Êrednie z krakingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-062-5 64741-60-2

622 649-438-00-X Destylaty lekkie z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 265-084-5 64741-82-8

623 649-439-00-5 Destylaty lekkie hydroodsiarczone 
z krakingu termicznego (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 269-781-5 68333-25-5

624 649-440-00-0 Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny 
lekkiej; Olej gazowy z krakowania 270-662-5 68475-80-9

625 649-441-00-6 Destylaty z krakowania z parà wodnà (ropa 
naftowa); Olej gazowy z krakowania 270-727-8 68477-38-3

626 649-442-00-1 Oleje nap´dowe z pirolizy (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 271-260-2 68527-18-4

627 649-443-00-7 Destylaty Êrednie z krakingu termicznego, 
hydroodsiarczone; Olej gazowy z krakowania 285-505-6 85116-53-6

628 649-444-00-2 Oleje nap´dowe z krakingu termicznego, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 295-411-7 92045-29-9

629 649-445-00-8 Pozosta∏oÊci z uwodornienia benzyny 
z krakingu z parà wodnà (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 295-514-7 92062-00-5

630 649-446-00-3 Pozosta∏oÊci z destylacji benzyny z krakingu 
z parà wodnà (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 295-517-3 92062-04-9

631 649-447-00-9 Destylaty lekkie z krakingu katalitycznego, 
degradowane termicznie (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 295-991-1 92201-60-0

632 649-448-00-4 Pozosta∏oÊci z obróbki termicznej frakcji 
benzynowej z krakingu parowego (ropa 
naftowa); Olej gazowy z krakowania 297-905-8 93763-85-0

633 649-450-00-5 Oleje nap´dowe (ropa naftowa), frakcja 
lekka pró˝niowa z krakingu termicznego, 
hydroodsiarczona; Olej gazowy z krakowania 308-278-8 97926-59-5

634 649-451-00-0 Destylaty Êrednie hydroodsiarczone, 
z procesu koksowania (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania 309-865-1 101316-59-0

635 649-452-00-6 Destylaty ci´˝kie z krakingu z parà wodnà 
(ropa naftowa); Olej gazowy z krakowania 309-939-3 101631-14-5

636 649-453-00-1 Destylaty ci´˝kie z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 265-077-7 64741-76-0 L

637 649-454-00-7 Destylaty ci´˝kie parafinowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-090-8 64741-88-4 L

638 649-455-00-2 Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-091-3 64741-89-5 L
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639 649-456-00-8 Pozosta∏oÊci olejowe odasfaltowane 
rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-096-0 64741-95-3 L

640 649-457-00-3 Destylaty ci´˝kie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-097-6 64741-96-4 L

641 649-458-00-9 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-098-1 64741-97-5 L

642 649-459-00-4 Pozosta∏oÊci olejowe rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-101-6 64742-01-4 L

643 649-460-00-X Destylaty ci´˝kie parafinowe, oczyszczone 
ziemià bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-137-2 64742-36-5 L

644 649-461-00-5 Destylaty lekkie parafinowe, oczyszczone 
ziemia bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-138-8 64742-37-6 L

645 649-462-00-0 Pozosta∏oÊci olejowe oczyszczone glinà 
(ropa naftowa); Olej bazowy — 
niespecyfikowany 265-143-5 64742-41-2 L

646 649-463-00-6 Destylaty ci´˝kie naftenowe, oczyszczone 
ziemià bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-146-1 64742-44-5 L

647 649-464-00-1 Destylaty lekkie naftenowe, poddane 
obróbce ziemià bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-147-7 64742-45-6 L

648 649-465-00-7 Destylaty ci´˝kie naftenowe, poddane 
obróbce wodorem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-155-0 64742-52-5 L

649 649-466-00-2 Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-156-6 64742-53-6 L

650 649-467-00-8 Destylaty ci´˝kie parafinowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-157-1 64742-54-7 L

651 649-468-00-3 Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-158-7 64742-55-8 L

652 649-469-00-9 Destylaty lekkie parafinowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-159-2 64742-56-9 L

653 649-470-00-4 Pozosta∏oÊci olejowe obrabiane wodorem 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-160-8 64742-57-0 L

654 649-471-00-X Pozosta∏oÊci olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-166-0 64742-62-7 L

655 649-472-00-5 Destylaty ci´˝kie naftenowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-167-6 64742-63-8 L

656 649-473-00-0 Destylaty lekkie naftenowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-168-1 64742-64-9 L
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657 649-474-00-6 Destylaty ci´˝kie parafinowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-169-7 64742-65-0 L

658 649-475-00-1 Oleje naftenowe ci´˝kie, odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-172-3 64742-68-3 L

659 649-476-00-7 Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-173-9 64742-69-4 L

660 649-477-00-2 Oleje parafinowe ci´˝kie, odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-174-4 64742-70-7 L

661 649-478-00-8 Oleje parafinowe lekkie, odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-176-5 64742-71-8 L

662 649-479-00-3 Oleje naftenowe ci´˝kie z odparafinowania 
czynnikami kompleksujàcymi (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-179-1 64742-75-2 L

663 649-480-00-9 Oleje naftenowe lekkie z odparafinowania 
czynnikami kompleksujàcymi (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 265-180-7 64742-76-3 L

664 649-481-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane w´glowodory C20-50, 
oboj´tny olej bazowy o du˝ej lepkoÊci; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 276-736-3 72623-85-9 L

665 649-482-00-X Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane w´glowodory C15-30, 
oboj´tny olej bazowy; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 276-737-9 72623-86-0 L

666 649-483-00-5 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane w´glowodory C20-50, 
oboj´tny olej bazowy; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 276-738-4 72623-87-1 L

667 649-484-00-0 Oleje smarowe; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 278-012-2 74869-22-0 L

668 649-485-00-6 Destylaty parafinowe ci´˝kie 
z odparafinowania czynnikami 
kompleksujàcymi (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-613-7 90640-91-8 L

669 649-486-00-1 Destylaty parafinowe lekkie 
z odparafinowania czynnikami 
kompleksujàcymi (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-614-2 90640-92-9 L

670 649-487-00-7 Destylaty parafinowe ci´˝kie 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-616-3 90640-94-1 L

671 649-488-00-2 W´glowodory ci´˝kie parafinowe C20-50 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
hydrorafinowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-617-9 90640-95-2 L

672 649-489-00-8 Destylaty lekkie parafinowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
rafinowane ziemià bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-618-4 90640-96-3 L
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673 649-490-00-3 Destylaty lekkie parafinowe 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
hydrorafinowane (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-620-5 90640-97-4 L

674 649-491-00-9 Pozosta∏oÊci olejowe po hydrorafinacji 
z odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 292-656-1 90669-74-2 L

675 649-492-00-4 Pozosta∏oÊci olejowe odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 294-843-3 91770-57-9 L

676 649-493-00-X Destylaty ci´˝kie parafinowe, 
odparafinowane, hydrorafinowane (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 295-300-3 91995-39-0 L

677 649-494-00-5 Destylaty lekkie parafinowe, 
odparafinowane, hydrorafinowane (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 295-301-9 91995-40-3 L

678 649-495-00-0 Destylaty z hydrokrakingu, rafinowane 
rozpuszczalnikiem, odparafinowane (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 295-306-6 91995-45-8 L

679 649-496-00-6 Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 295-316-0 91995-54-9 L

680 649-497-00-1 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C17-35 ekstrahowane 
rozpuszczalnikiem, odparafinowane, 
hydrorafinowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 295-423-2 92045-42-6 L

681 649-498-00-7 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja 
z hydrokrakingu niezawierajàca zwiàzków 
aromatycznych; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 295-424-8 92045-43-7 L

682 649-499-00-2 Oleje pozosta∏oÊciowe z obróbki kwasem 
produktów z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 295-499-7 92061-86-4 L

683 649-500-00-6 Oleje parafinowe ci´˝kie rafinowane 
rozpuszczalnikiem, deparafinaty (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 295-810-6 92129-09-4 L

684 649-501-00-1 Oleje smarowe parafinowe (ropa naftowa), 
oleje bazowe; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 297-474-6 93572-43-1 L

685 649-502-00-7 W´glowodory parafinowe z hydrokrakingu, 
odparafinowane rozpuszczalnikowo 
pozosta∏oÊci po destylacji; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 297-857-8 93763-38-3 L

686 649-503-00-2 W´glowodory C20-50, uwodornione 
pozosta∏oÊci olejowe z destylacji pró˝niowej; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 300-257-1 93924-61-9 L

687 649-504-00-8 Destylaty ci´˝kie rafinowane 
rozpuszczalnikiem, uwodornione (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 305-588-5 94733-08-1 L

688 649-505-00-3 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-589-0 94733-09-2 L
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689 649-506-00-9 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C18-40, destylat bazowy 
z hydrokrakingu odparafinowany 
rozpuszczalnikowo; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-594-8 94733-15-0 L

690 649-507-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C18-40, rafinat bazowy 
odparafinowany rozpuszczalnikowo, 
uwodorniony; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-595-3 94733-16-1 L

691 649-508-00-X W´glowodory C13-30, bogate 
w w´glowodory aromatyczne, destylat 
naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-971-7 95371-04-3 L

692 649-509-00-5 W´glowodory C16-32, bogate 
w w´glowodory aromatyczne, destylat 
naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-972-2 95371-05-4 L

693 649-510-00-0 W´glowodory C37-68, odparafinowane, 
odasfaltowane i hydrorafinowane 
pozosta∏oÊci z destylacji pró˝niowej; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-974-3 95371-07-6 L

694 649-511-00-6 W´glowodory C37-65, odasfaltowane 
i hydrorafinowane pozosta∏oÊci z destylacji 
pró˝niowej; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 305-975-9 95371-08-7 L

695 649-512-00-1 Destylaty lekkie z hydrokrakingu, 
rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 307-010-7 97488-73-8 L

696 649-513-00-7 Destylaty ci´˝kie uwodornione, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 307-011-2 97488-74-9 L

697 649-514-00-2 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C18-27 z hydrokrakingu, 
odparafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany 307-034-8 97488-95-4 L

698 649-515-00-8 W´glowodory C17-30, pozosta∏oÊç 
po destylacji atmosferycznej odasfaltowana 
rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, 
destylaty lekkie; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 307-661-7 97675-87-1 L

699 649-516-00-3 W´glowodory C17-40, pozosta∏oÊç 
po destylacji odasfaltowana 
rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, 
destylaty lekkie pró˝niowe; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 307-755-8 97722-06-0 L

700 649-517-00-9 W´glowodory C13-27, frakcja lekka 
naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 307-758-4 97722-09-3 L

701 649-518-00-4 W´glowodory C14-29, frakcja lekka 
naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 307-760-5 97722-10-6 L

702 649-519-00-X W´glowodory C27-42, odaromatyzowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-131-8 97862-81-2 L

703 649-520-00-5 W´glowodory C17-30, destylaty lekkie 
hydrorafinowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-132-3 97862-82-3 L
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704 649-521-00-0 W´glowodory naftenowe C27-45 z destylacji 
pró˝niowej; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-133-9 97862-83-4 L

705 649-522-00-6 W´glowodory C27-45, odaromatyzowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-287-7 97926-68-6 L

706 649-523-00-1 W´glowodory C20-58, hydrorafinowane; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-289-8 97926-70-0 L

707 649-524-00-7 W´glowodory naftenowe C27-42; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 308-290-3 97926-71-1 L

708 649-525-00-2 Pozosta∏oÊci olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego, rafinowane w´glem 
aktywnym (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-710-8 100684-37-5 L

709 649-526-00-8 Pozosta∏oÊci olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemià 
bielàcà (ropa naftowa); 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-711-3 100684-38-6 L

710 649-527-00-3 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory >C25, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, 
odparafinowane, uwodornione; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-874-0 101316-69-2 L

711 649-528-00-9 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C17-32, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-875-6 101316-70-5 L

712 649-529-00-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C20-35, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-876-1 101316-71-6 L

713 649-530-00-X Oleje smarowe (ropa naftowa), 
w´glowodory C24-50, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; 
Olej bazowy — niespecyfikowany 309-877-7 101316-72-7 L

714 649-531-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich naftenowych o du˝ej zawartoÊci 
w´glowodorów aromatycznych (ropa 
naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 272-175-3 68783-00-6 L

715 649-532-00-0 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich parafinowych, rafinowane 
rozpuszczalnikiem; Ekstrakt aromatyczny 
(po obróbce) 272-180-0 68783-04-0 L

716 649-533-00-6 Ekstrakty destylatów ci´˝kich parafinowych, 
odasfaltowane rozpuszczalnikowo (ropa 
naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 272-342-0 68814-89-1 L

717 649-534-00-1 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich naftenowych, traktowane wodorem 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-631-5 90641-07-9 L

718 649-535-00-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich parafinowych, poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-632-0 90641-08-0 L
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719 649-536-00-2 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 292-633-6 90641-09-1 L

720 649-537-00-8 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
Êrednich parafinowych poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-335-4 91995-73-2 L

721 649-538-00-3 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich naftenowych, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-338-0 91995-75-4 L

722 649-539-00-9 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, rafinowane kwasem 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-339-6 91995-76-5 L

723 649-540-00-4 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-340-1 91995-77-6 L

724 649-541-00-X Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju 
nap´dowego, poddane obróbce wodorem 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 295-342-2 91995-79-8 L

725 649-542-00-5 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich parafinowych, oczyszczane ziemià 
bielàcà (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 296-437-1 92704-08-0 L

726 649-543-00-0 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich naftenowych, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 297-827-4 93763-10-1 L

727 649-544-00-6 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ci´˝kich parafinowych, odparafinowanych 
rozpuszczalnikowo, hydroodsiarczone (ropa 
naftowa); Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 297-829-5 93763-11-2 L

728 649-545-00-1 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, oczyszczone w´glem 
aktywnym (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-672-2 100684-02-4 L

729 649-546-00-7 Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, rafinowane ziemià 
bielàcà (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-673-8 100684-03-5 L

730 649-547-00-2 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju 
nap´dowego, oczyszczone w´glem 
aktywnym (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-674-3 100684-04-6 L

731 649-548-00-8 Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego oleju 
nap´dowego, oczyszczone ziemià bielàcà 
(ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce) 309-675-9 100684-05-7 L

732 649-549-00-3 Szlam olejowy (ropa naftowa) 265-171-8 64742-67-2 L
733 649-550-00-9 Szlam olejowy poddany obróbce wodorem 

(ropa naftowa); Szlam olejowy 295-394-6 92045-12-0 L
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734 650-017-00-8 Ogniotrwa∏e w∏ókna ceramiczne, 
do specjalnych celów, z wyjàtkiem 
wymienionych w innym miejscu wykazu 
[syntetyczne w∏ókna ceramiczne 
(krzemianowe) bez okreÊlonej orientacji 
z zawartoÊcià tlenków alkalicznych i metali 
ziem alkalicznych 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mniejszà 
lub równà 18 % wag.] — — R

Wykaz 2: substancje mutagenne kategorii 2

Lp. Numer
indeksowy1) Nazwa substancji2) Numer WE3) Numer CAS4) Noty5)

1 2 3 4 5 6

1 015-106-00-2 heksametylotriamid kwasu fosforowego(V);
heksametylofosforotriamid 211-653-8 680-31-9

2 016-027-00-6 siarczan(VI) dietylu 200-589-6 64-67-5
3 024-002-00-6 dichromian(VI) potasu 231-906-6 7778-50-9
4 024-003-00-1 dichromian(VI) amonu 232-143-1 7789-09-5
5 024-004-00-7 dichromian(VI) sodu 234-190-3 10588-01-9
6 024-004-01-4 dichromian(VI) sodu — dihydrat 234-190-3 7789-12-0
7 024-005-00-2 dichlorek ditlenek chromu; chlorek 

chromylu; dichlorek chromylu; 
tlenochlorek chromu 239-056-8 14977-61-8

8 024-006-00-8 chromian(VI) potasu 232-140-5 7789-00-6
9 601-032-00-3 benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen 200-028-5 50-32-8

10 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropan 202-479-3 96-12-8
11 603-023-00-X oksiran; epoksyetan; tlenek etylenu 200-849-9 75-21-8
12 607-190-00-X (akrylamido)metoksyoctan metylu 

(zawierajàcy ≥ 0,1 % akrylamidu) 401-890-7 77402-03-0
13 607-210-00-7 akrylamidoglikolan metylu 

(zawierajàcy ≥ 0,1% akrylamidu) 403-230-3 77402-05-2
14 613-001-00-1 azirydyna; etylenoimina 205-793-9 151-56-4
15 615-021-00-6 1,3,5-tris(oksiranylometylo)-1,3,5-triazy-

no-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC 219-514-3 2451-62-9
16 616-003-00-0 akrylamid; prop-2-enoamid; amid kwasu 

akrylowego 201-173-7 79-06-1

Wykaz 3A: substancje dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç kategorii 1

Lp. Numer
indeksowy1) Nazwa substancji2) Numer WE3) Numer CAS4) Noty5)

1 2 3 4 5 6

1 006-001-00-2 tlenek w´gla 211-128-3 630-08-0
2 009-014-00-1 heksafluorokrzemian o∏owiu(II) 247-278-1 25808-74-6
3 082-001-00-6 zwiàzki o∏owiu, z wyjàtkiem wymienionych 

w innych miejscach wykazu — —
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4 082-002-00-1 o∏owiu alkilowe pochodne, gdzie liczba 
atomów w´gla (n) w grupie alkilowej 
CnH2n+1 wynosi od 1 do 5 — —

5 082-003-00-7 azydek o∏owiu(II); diazydek o∏owiu; azydek 
o∏owiawy 236-542-1 13424-46-9

6 082-004-00-2 chromian(VI) o∏owiu(II); chromian o∏owiawy 231-846-0 7758-97-6
7 082-005-00-8 octan o∏owiu(II); dioctan o∏owiu; octan 

o∏owiawy 206-104-4 301-04-2
8 082-006-00-3 fosforan(V) o∏owiu(II); fosforan o∏owiawy; 

diortofosforan(V) trio∏owiu 231-205-5 7446-27-7
9 082-007-00-9 octan wodorotlenek o∏owiu(II); zasadowy 

octan o∏owiawy 215-630-3 1335-32-6
10 082-008-00-4 bis(metanosulfonian) o∏owiu 401-750-5 17570-76-2
11 082-009-00-X C.I.Pigment Yellow 34; Pigment ˚ó∏ty 34; 

˝ó∏ty sulfochromian o∏owiu 
[numer w Colour Index C.I. 77603] 215-693-7 1344-37-2

12 082-010-00-5 C.I.Pigment Red 104; Pigment Czerwony 104; 
czerwony chromian molibdenian siarczan 
o∏owiu [numer w Colour Index C.I. 77605] 235-759-9 12656-85-8

13 082-011-00-0 wodoroarsenian(V) o∏owiu(II) 232-064-2 7784-40-9
14 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropan 202-479-3 96-12-8
15 607-056-00-0 warfaryna (PN); 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-

-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; 
3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykuma-
ryna 201-377-6 81-81-2

16 609-019-00-4 2,4,6-trinitrorezorcynolan o∏owiu(II); 
styfninian o∏owiu(II) 239-290-0 15245-44-0

Wykaz 3B: substancje dzia∏ajàce szkodliwie na rozrodczoÊç kategorii 2

Lp. Numer
indeksowy1) Nazwa substancji2) Numer WE3) Numer CAS4) Noty5)

1 2 3 4 5 6

1 014-014-00-X etacelasil (PN); 2-chloroetylotris(2-metoksy-
etoksy)silan; 6-(2-chloroetylo)-6-(2-metoksy-
etoksy)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan 253-704-7 37894-46-5

2 028-001-00-1 tetrakarbonylek niklu; tetrakarbonylonikiel 236-669-2 13463-39-3
3 601-032-00-3 benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen 200-028-5 50-32-8
4 603-011-00-4 2-metoksyetanol; eter monometylowy 

glikolu etylenowego; cellosolw metylowy 203-713-7 109-86-4
5 603-012-00-X 2-etoksyetanol; eter monoetylowy glikolu 

etylenowego; cellosolw etylowy 203-804-1 110-80-5
6 607-036-00-1 octan 2-metoksyetylu; octan metyloglikolu; 

ester metoksyetylowy kwasu octowego 203-772-9 110-49-6
7 607-037-00-7 octan 2-etoksyetylu; octan etyloglikolu; 

ester etoksyetylowy kwasu octowego 203-839-2 111-15-9
8 607-203-00-9 {[(4-hydroksy-3,5-di-tert-butylofenylo)-mety-

lo]sulfanylo}octan 2-etyloheksylu 279-452-8 80387-97-9
9 607-228-00-5 ftalan bis(2-metoksyetylu) 204-212-6 117-82-8

10 609-024-00-1 binapakryl (PN); 3-metylobut-2-enian 
2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu 207-612-9 485-31-4
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11 609-025-00-7 dinoseb (PN); 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenol 201-861-7 88-85-7
12 609-026-00-2 sole i estry dinosebu 

(2-sec-butylo-4,6-dinitrofenolu), z wyjàtkiem 
wymienionych w innym miejscu wykazu — —

13 609-030-00-4 dinoterb (PN); 2-tert-butylo-4,6-dinitrofenol 215-813-8 1420-07-1
14 609-031-00-X sole i estry dinoterbu 

(2-tert-butylo-4,6-dinitrofenolu) — —
15 609-040-00-9 nitrofen (PN); eter 2,4-dichlorofenylowo-4-ni-

trofenylowy 217-406-0 1836-75-5
16 611-004-00-2 octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu 209-765-7 592-62-1
17 613-039-00-9 imidazolidyno-2-tion; 1,3-etylenotiomocznik 202-506-9 96-45-7
18 616-001-00-X dimetyloformamid; DMF 200-679-5 68-12-2

Za∏àcznik nr 2

Wykaz 1: aminy aromatyczne zawarte w barwnikach azowych

Lp. Numer CAS Numer indeksowy Numer WE Nazwa

1 2 3 4 5

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenylo-4-amina

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzydyna

3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidyna

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftyloamina

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 4-amino-2’,3-dimetyloazobenzen; 
(4-amino-3-metylo)(2-tolilo)diazen; 
o-aminoazotoluen; AAT

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidyna

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroanilina

8 615-05-4 210-406-1 4-metoksy-m-fenylenodiamina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metylenodianilina; 
4,4’-diaminodifenylometan

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-dichlorobenzydyna

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetoksybenzydyna; o-dianizydyna

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetylobenzydyna; 
o-tolidyna; 
4,4’-bi-o-toluidyna

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metylenobis(2-metyloanilina); 
4,4’-metylenobis(o-toluidyna)

14 120-71-8 204-419-1 6-metoksy-m-toluidyna; p-krezydyna

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 2,2’-dichloro-4,4’metylenodianilina; 
4,4’-metylenobis(2-chloroanilina); MOCA

16 101-80-4 202-977-0 4,4’-oksydianilina

17 139-65-1 205-370-9 4,4’-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-metyloanilina; 
o-toluidyna; 
o-aminotoluen; 
2-toliloamina
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19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metylo-1,3-fenylenodiamina; 
4-metylo-m-fenylenodiamina; 
tolueno-2,4-diamina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetyloanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 2-metoksyanilina; o-anizydyna

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminazobenzen; 
(4-aminofenylo)fenylodiazen; 
4-fenyloazoanilina

Wykaz 2: barwniki azowe

Lp. Wzór sumaryczny 
Numer CAS

Numer
indeksowy Numer WE Nazwa

1 2 3 4 5

1 Nienadany 

Sk∏adnik 1: 
C39H23ClCrN7O12S ⋅2Na
(CAS 118685-33-9) 

Sk∏adnik 2:
C46H30CrN10O20S2 ⋅3Na

611-070-00-2 405-665-4 Mieszanina: 

chromianu (6-(4-anizydyno)-3-
sulfono-2-(3,5-dinitro-2-
hydroksyfenyloazo)-1-
hydroksynaftaleno)(1-(5-chloro-2-
hydroksyfenyloazo)-2-
hydroksynaftaleno) disodowego; i 

chromianu bis (6-(4-anizydyno)-3-
sulfono-2-(3,5-dinitro-2-
hydroksyfenyloazo)-1-
hydroksynaftaleno) trisodowego


