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SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE – PIKTOGRAMY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIA 

DANGEROUS SUBSTANCES – HAZARD PICTOGRAMS 

Rodzaj zagrożenia 
i oznakowanie wg GHS1 

Hazard type  
and labelling acc. to GHS1 

Klasa i kategoria zagrożenia 
Hazard class and category 

Możliwe znaczenia zagrożenia 
Possible hazard affects 

Wycofane 
oznaczenia2 

Former 
labelling2 

 

Chemikalia wybuchowe 
Explosive chemicals 

 

 
 

GHS01 

Niestabilne materiały wybuchowe 
Unstable explosives 

Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
Explosives, divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B 
Self-reactive substances and mixtures, types A, B 

Nadtlenki organiczne, typy A, B 
Organic peroxides, types A, B 

→ Materiał wybuchowy niestabilny. 
Unstable explosive. 

→ Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, 
wybuchem lub rozrzutem. 
Explosive; fire, blast or projection hazard. 

→ Może wybuchać masowo w przypadku 
pożaru. 
May mass explode in fire. 

 

 

Chemikalia łatwopalne 
Flammable chemicals 

 

 
 

GHS02 

Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1 
Flammable gases, category 1 

Wyroby aerozolowe, kategorie zagrożeń 1, 2 
Flammable aerosols, categories 1, 2 

Substancje ciekłe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
Flammable liquids, categories 1, 2, 3 

Substancje stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2 
Flammable solids, categories 1, 2 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F 
Self-reactive substances and mixtures, types B, C, D, E, F 

Substancje ciekłe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 
Pyrophoric liquids, category 1 

Substancje stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 
Pyrophoric solids, category 1 

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie zagrożeń 1, 2 
Self-heating substances and mixtures, categories 1, 2 

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1, 2, 3 

Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F 
Organic peroxides, types B, C, D, E, F 

→ Łatwopalny / skrajnie łatwopalny gaz. 
Flammable / extremely flammable gas. 

→ Łatwopalny / skrajnie łatwopalny aerozol. 
Flammable / extremely flammable aerosol. 

→ Łatwopalna / wysoce łatwopalna / skrajnie 
łatwopalna ciecz lub pary. 
Flammable / highly flammable / extremely 
flammable liquid or vapour. 

→ Substancja stała łatwopalna. 
Flammable solid. 

 
 

 

 

Chemikalia utleniające 
Oxidizing chemicals 

 

 
 

GHS03 

Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1 
Oxidizing gases, category 1 

Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
Oxidizing liquids, categories 1, 2, 3 

Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 
Oxidizing solids, categories 1, 2, 3 

→ Może spowodować lub intensyfikować  
pożar; utleniacz. 
May cause or intensify fire; oxidizer. 

→ Może spowodować pożar  
lub wybuch; silny utleniacz. 
May cause fire or explosion; strong oxidizer.  

 

Gazy pod ciśnieniem 
Compressed gases 

 

 
 

GHS04 

Gazy sprężone 
Compressed gases 

Gazy skroplone 
Liquefied gases 

Gazy skroplone schłodzone 
Refrigerated liquefied gases 

Gazy rozpuszczone 
Dissolved gases 

→ Zawiera gaz pod ciśnieniem;  
ogrzanie grozi wybuchem. 
Contains gas under pressure;  
may explode if heated. 

→ Zawiera schłodzony gaz;  
może spowodować oparzenia kriogeniczne 
lub obrażenia. 
Contains refrigerated gas;  
may cause cryogenic burns or injury. 

— 

 

Chemikalia żrące 
Corrosive chemicals 

 

 
 

GHS05 

Substancje korodujące metale, kategoria zagrożenia 1 
Corrosive to metals, category 1 

Materiały wybuchowe z podklas 1.5, 1.6 
Explosives, divisions 1.5, 1.6 

Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 
Flammable gases, category 2 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy G 
Self-reactive substances and mixtures, type G 

Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C 
Skin corrosion, categories 1A, 1B, 1C 

Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
Serious eye damage, category 1 

→ Powoduje poważne oparzenia skóry 
oraz uszkodzenia oczu. 
Causes severe skin burns and eye damage. 

→ Może powodować korozje metali. 
May be corrosive to metals. 
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Chemikalia toksyczne 
Toxic chemicals 

 

 
 

GHS06 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę,  
po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), categories 1, 2, 3 

→ Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie  
ze skórą lub w następstwie wdychania. 
Fatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled. 

→ Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie 
ze skórą lub w następstwie wdychania. 
Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled. 

 
 

 

 

Chemikalia szkodliwe 
Harmful chemicals 

 

 
 

GHS07 

Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę,  
po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4 

Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), category 4 
Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2, 3 

Skin irritation, categories 2, 3 
Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, 2A 

Eye irritation, category 2, 2A 
Działanie uczulające na skórę, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B 

Skin sensitization, category 1, 1A, 1B 
Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie,  

kategoria zagrożenia 3 
Specific target organ toxicity following single exposure, category 3 

Działanie drażniące na drogi oddechowe 
Respiratory tract irritation 

Skutek narkotyczny 
Narcotic effects 

 

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, kategoria zagrożenia 1 
Hazardous to the ozone layer, category 1 

→ Może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. 
May cause respiratory irritation. 

→ Może wywoływać uczucie senności lub 
zawroty głowy. 
May cause drowsiness or dizziness. 

→ Może powodować reakcje alergiczne skóry. 
May cause an allergic skin reaction. 

→ Działa drażniąco na oczy / skórę. 
Causes serious eye / skin irritation. 

→ Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie 
ze skórą lub w następstwie wdychania. 
Harmful if swallowed, in contact with skin  
or if inhaled. 

→ Działa szkodliwie na zdrowie publiczne 
i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie 
na ozon w górnej warstwie atmosfery. 
Harms public health and the environment 
by destroying ozone in the upper atmosphere. 

 

 

Zagrożenie dla zdrowia 
Health hazard 

 

 
 

GHS08 

Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategorie zagrożeń 1, 1A, 1B 
Respiratory sensitization, category 1, 1A, 1B 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 
Germ cell mutagenicity, categories 1A, 1B, 2 

Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 
Carcinogenicity, categories 1A, 1B, 2 

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 
Reproductive toxicity, categories 1A, 1B, 2 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2 
Specific target organ toxicity following single exposure, categories 1, 2 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie, kategorie zagrożeń 1, 2 
Specific target organ toxicity following repeated exposure, categories 1, 2 

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 
Aspiration hazard, categories 1, 2 

→ Może powodować raka. 
May cause cancer. 

→ Może powodować wady genetyczne. 
May cause genetic defects. 

→ Może powodować uszkodzenie narządów. 
May cause damage to organs. 

→ Połknięcie i dostanie się przez drogi 
oddechowe może grozić śmiercią. 
May be fatal if swallowed and enters airways. 

→ Może działać szkodliwie na płodność lub na 
dziecko w łonie matki. 
May damage fertility or the unborn child. 

→ Może powodować objawy alergii lub astmy 
lub trudności w oddychaniu w następstwie 
wdychania. 
May cause allergy or asthma symptoms 
or breathing difficulties if inhaled. 

 

 

Zagrożenie dla środowiska 
Environmental hazard 

 

 
 

GHS09 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 1 
Acute hazards to the aquatic environment, category 1 

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego, kategorie zagrożeń 1, 2 
Chronic hazards to the aquatic environment, categories 1, 2 

→ Działa szkodliwie / toksycznie / bardzo 
toksyczne na organizmy wodne  
z możliwością powodowania  
długotrwałych skutków. 
Harmful / toxic / very toxic to aquatic life  
with possible long-lasting effects.  

 

 

1) Obowiązujące oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin, będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), zgodne 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (tzw. Rozporządzenie CLP) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

1) Valid labelling for dangerous chemical substances and mixtures being part of the international Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), acc. to Regulation (EC) 
No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 (called CLP Regulation) on classification, labelling and packaging of substances and mixtures. 

  

2) Wycofane oznaczenia zgodne z Dyrektywą Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych  
i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (DSD – Dangerous Substances Directive). 

2) Former labelling acc. to Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 (as amended) on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging 
and labeling of dangerous substances (DSD – Dangerous Substances Directive). 

 

 
 

 


