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I. Podstawowe obowiązki
pracodawcy

1. Iden ty fi ka cja sub stan cji che micz nych 
wy stę pu ją cych w za kła dzie

Każ dy pra co daw ca, u któ re go w pro ce sie pra cy są pro du ko wa ne, pa ko wa ne,
sto so wa ne, czy też prze cho wy wa ne sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne – ma obo -
wią zek speł nić wy ma ga nia praw ne na ło żo ne przez obo wią zu ją ce prze pi sy. Nie wy wią -
zy wa nie się z nie któ rych obo wiąz ków na ło żo nych przez prze pi sy sta no wi wy kro cze nie,
za któ re pra co daw cy mo gą być ka ra ni grzyw ną.

Pu bli ka cja prze zna czo na jest dla pra co daw ców, u któ rych w pro ce sach pra cy
wy stę pu ją che mi ka lia, dla pra cow ni ków służb bhp oraz dla wszyst kich za in te re so wa -
nych te ma ty ką bez pie czeń stwa przy wy ko rzy sty wa niu che mi ka liów.

Bez piecz ne sto so wa nie sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych moż li we jest
po zwe ry fi ko wa niu i okre śle niu wy stę pu ją cych w za kła dzie che mi ka liów oraz za po -
zna niu się z ich wła ści wo ścia mi. Po prze pro wa dze niu ta kiej ana li zy pra co daw ca ma
obo wią zek spo rzą dze nia spi su nie bez piecz nych sub stan cji i pre pa ra tów che micz -
nych. Spis ten po wi nien być na bie żą co ak tu ali zo wa ny. 

2. Usta le nie stop nia szko dli wo ści 

Zna jąc czyn ni ki che micz ne wy stę pu ją ce w za kła dzie, pra co daw ca ma obo wią zek
usta le nia stop nia ich szko dli wo ści dla zdro wia pra cu ją cych. Ba da nia i po mia ry czyn -
ni ków szko dli wych re ali zu ją la bo ra to ria po sia da ją ce akre dy ta cję na pod sta wie prze -
pi sów o sys te mie oce ny zgod no ści.

Do dnia 31 grud nia 2008 r. ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy mo gą wy ko ny wać tak że la bo ra to ria:
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Czyn ni ki che micz ne stwa rza ją szcze gól ne za gro że nie dla zdro wia lub
ży cia osób na nie na ra żo nych. Nie do pusz czal ne jest sto so wa nie czyn ni -
ków che micz nych bez uprzed nie go usta le nia ich stop nia szko dli wo ści dla
zdro wia pra cow ni ków i pod ję cia od po wied nich środ ków pro fi lak tycz nych. 



� Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej;
� jed no stek ba daw czo -roz wo jo wych dzia ła ją cych w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy

i Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go;
� upo waż nio ne przez pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go,

na pod sta wie do tych czas obo wią zu ją cych prze pi sów;
� Woj sko wej In spek cji Sa ni tar nej w Woj sko wych Ośrod kach Me dy cy ny Pre wen -

cyj nej.
Przed przy stą pie niem do prze pro wa dza nia ba dań i po mia rów czyn ni ków szko -

dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy na le ży do ko nać: ro ze zna nia pro ce sów tech -
no lo gicz nych, wy stę pu ją cych w nich czyn ni ków oraz ana li zy or ga ni za cji i spo so bu
wy ko ny wa nia pra cy.

Obo wią zek wy ko na nia ta kich ba dań i po mia rów na le ży speł nić nie póź niej niż
w ter mi nie 30 dni od dnia roz po czę cia dzia łal no ści. Ko lej nych ba dań i po mia rów
czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia wy stę pu ją ce go w śro do wi sku pra cy nie prze pro -
wa dza się, je że li wy ni ki dwóch ostat nio prze pro wa dzo nych ba dań i po mia rów nie
prze kro czy ły 0,1 war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że nia, a w pro ce sie tech -
no lo gicz nym lub w wa run kach wy stę po wa nia da ne go czyn ni ka nie do ko na ła się
zmia na mo gą ca wpły wać na wy so kość stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we -
go dla zdro wia. W po zo sta łych przy pad kach ko lej ne cza so okre sy uza leż nio ne są
od wy ni ków po przed nich ba dań i po mia rów. 

W przy pad ku wy stę po wa nia w śro do wi sku pra cy czyn ni ka szko dli we go dla zdro -
wia, nie bę dą ce go czyn ni kiem ra ko twór czym lub mu ta gen nym, ba da nia i po mia ry
prze pro wa dza się:

� co naj mniej raz w ro ku – przy stwier dze niu w ostat nio prze pro wa dzo nym ba -
da niu lub po mia rze stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we go dla zdro wia
po wy żej 0,5 war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że nia lub na tę że nia;

� co naj mniej raz na dwa la ta – przy stwier dze niu w ostat nio prze pro wa dzo nym
ba da niu lub po mia rze stę że nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we go dla zdro -
wia po wy żej 0,1 do 0,5 war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że nia lub
na tę że nia;

� w każ dym przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny w wa run kach wy stę po wa nia te -
go czyn ni ka.

Od ręb nie prze pi sy re gu lu ją czę sto tli wość wy ko ny wa nia ba dań i po mia rów
w przy pad ku wy stę po wa nia w śro do wi sku pra cy czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór czym
lub mu ta gen nym. Prze pro wa dza się je:

� co naj mniej raz na trzy mie sią ce – przy stwier dze niu w ostat nio prze pro wa dzo -
nym ba da niu lub po mia rze stę że nia czyn ni ka ra ko twór cze go lub mu ta gen ne -
go po wy żej 0,5 war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że nia;

� co naj mniej raz na sześć mie się cy – przy stwier dze niu w ostat nio prze pro wa -
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dzo nym ba da niu lub po mia rze stę że nia czyn ni ka ra ko twór cze go lub mu ta gen -
ne go po wy żej 0,1 do 0,5 war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że nia;

� w każ dym przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny w wa run kach wy stę po wa nia te -
go czyn ni ka. 

3. Do ku men ta cja do ty czą ca czyn ni ków che micz nych

Kar ty cha rak te ry sty ki

W pro ce sach pra cy nie do pusz czal ne jest sto so wa nie nie bez piecz nych sub stan -
cji i pre pa ra tów che micz nych bez kart cha rak te ry sty ki, po nie waż za wie ra ją one in for -
ma cje o stop niu szko dli wo ści da ne go czyn ni ka. Prze pi sy pra wa zo bo wią zu ją
pra co daw cę do jej po sia da nia. Za prze ka za nie kart cha rak te ry sty ki od bior com sub -
stan cji che micz nych od po wie dzial ny jest do staw ca. Jed no cze śnie jest on zo bo -
wią za ny do ak tu ali za cji tych kart.

Prze pi sy wy mie nia ją trzy przy pad ki ob li gu ją ce do staw cę do prze ka za nia kar ty
cha rak te ry sty ki: 

� kar ta cha rak te ry sty ki jest obo wiąz ko wa w przy pad ku, gdy sub stan cja lub pre -
pa rat speł nia ją kry te ria kla sy fi ku ją ce je ja ko nie bez piecz ne zgod nie z dy rek -
ty wą 67/548/EWG lub dy rek ty wą 1999/45/WE; 

� kar tę cha rak te ry sty ki na le ży do star czyć w przy pad ku, gdy sub stan cja jest
trwa ła, wy ka zu ją ca zdol ność do bio aku mu la cji i tok sycz na (PBT) lub też bar -
dzo trwa ła i wy ka zu ją ca bar dzo du żą zdol ność do bio aku mu la cji (vPvB). Po -
wyż sze ce chy sub stan cji okre śla ne są na pod sta wie ba dań do świad czal nych
oraz do stęp nych da nych, a kry te ria iden ty fi ka cji ta kich sub stan cji za war to
w za łącz ni ku XIII do roz po rzą dze nia RE ACH; 

� wy móg prze ka za nia kar ty cha rak te ry sty ki do ty czy sub stan cji znaj du ją cej się
na li ście spo rzą dzo nej zgod nie z art. 59 ust. 1 roz po rzą dze nia RE ACH z po -
wo dów in nych niż omó wio ne w dwóch po wyż szych przy pad kach. Do ty czy to
two rzo nej przez Eu ro pej ską Agen cję ds. Che mi ka liów kan dy dac kiej li sty sub -
stan cji, któ re ewen tu al nie bę dą włą czo ne do za łącz ni ka XIV roz po rzą dze nia
RE ACH, tj. do sub stan cji pod le ga ją cych pro ce du rze udzie la nia ze zwo leń. Na -
le ży za zna czyć, że za sto so wa nia lub ka te go rie za sto so wań mo gą zo stać
zwol nio ne z obo wiąz ku uzy ska nia ze zwo le nia pod wa run kiem, że z ist nie ją -
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W przy pad ku wy stę po wa nia w śro do wi sku pra cy szko dli we go dla zdro -
wia czyn ni ka che micz ne go, dla któ re go okre ślo no war tość naj wyż sze go do -
pusz czal ne go stę że nia pu ła po we go, na le ży prze pro wa dzać cią głe po mia ry
stę że nia te go czyn ni ka.



cych kon kret nych prze pi sów praw nych UE – usta la ją cych mi ni mal ne wy ma -
ga nia do ty czą ce ochro ny zdro wia ludz kie go lub śro do wi ska dla ta kie go za sto -
so wa nia sub stan cji – wy ni ka, że ry zy ko jest ob ję te wła ści wą kon tro lą. 

In for ma cje prze ka zy wa ne przez do staw cę w przy pad ku bra ku wy mo gu
spo rzą dza nia kar ty cha rak te ry sty ki

Dla sub stan cji w ich po sta ci wła snej lub skład ni ków pre pa ra tów, dla któ rych nie
jest wy ma ga na kar ta cha rak te ry sty ki, na do staw cę zo stał na ło żo ny obo wią zek 
prze ka za nia okre ślo nych in for ma cji. Kwe stie te do pre cy zo wa no w roz po rzą dze niu
RE ACH.

Za kres tych in for ma cji obej mu je:
� nu me ry re je stra cji dla każ dej sub stan cji, nada ne przez Agen cję ds. Che mi -

ka liów po skom ple to wa niu do ku men tów re je stra cyj nych przez re je stru ją ce -
go (pro du cen ta, im por te ra, dal sze go użyt kow ni ka);

� in for ma cję o tym, czy da na sub stan cja wy ma ga ze zwo le nia i szcze gó ły zwią -
za ne z każ dym udzie le niem lub od mo wą udzie le nia ze zwo le nia w łań cu chu
do staw (pro du cent, im por ter, dal szy użyt kow nik);

� szcze gó ły do ty czą ce każ de go przy pad ku za sto so wa nia ogra ni cze nia;
� wszel kie in ne do stęp ne i sto sow ne in for ma cje do ty czą ce sub stan cji, nie zbęd -

ne do umoż li wie nia okre śle nia i za sto so wa nia od po wied nich środ ków kon -
tro li ry zy ka.

Każ dy uczest nik łań cu cha do staw sub stan cji lub pre pa ra tu ma obo wią zek prze -
ka za nia uczest ni ko wi lub dys try bu to ro wi, sta no wią ce mu po przed nie ogni wo łań cu -
cha do staw, in for ma cje od no szą ce się do bez pie czeń stwa uży wa nia da nej sub stan cji
lub pre pa ra tu. Prze ka za nia wy ma ga ją in for ma cje do ty czą ce nie bez piecz nych wła ści -
wo ści, bez wzglę du na za sto so wa nia, któ rych do ty czą oraz in ne in for ma cje mo gą -
ce pod wa żyć sto sow ność środ ków kon tro li ry zy ka okre ślo nych w do star czo nej mu
kar cie cha rak te ry sty ki, przy czym prze ka zy wa ne są one wy łącz nie w od nie sie niu
do za sto so wań zi den ty fi ko wa nych. 

Wy ni ki ba dań i po mia rów

Upraw nio ne la bo ra to ria, po do ko na niu po mia rów czyn ni ków szko dli wych, prze -
ka zu ją pra co daw cy do ku men ta cję po twier dza ją cą ich wy ko na nie oraz wska zu ją cą
po ziom na ra że nia na nie na sta no wi skach pra cy.
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Wzór kar ty cha rak te ry sty ki zo stał okre ślo ny w za łącz ni ku nr II do roz po -
rzą dze nia Wspól no ty Eu ro pej skiej w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia
ze zwo leń i sto so wa nych ogra ni czeń w za kre sie che mi ka liów (RE ACH).



Pierwsze wy ni ki ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych prze cho wu je się w za -
kła dzie przez 3 la ta, li cząc od da ty ostat nie go wpi su.

Re jestr czyn ni ków szko dli wych

Na pod sta wie wy ni ków ba dań i po mia rów pra co daw ca ma obo wią zek bie żą ce -
go pro wa dze nia re je stru czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia wy stę pu ją cych na sta -
no wi sku pra cy. Re je stry prze cho wu je się w za kła dzie przez 40 lat, li cząc od da ty
ostat nie go wpi su.

WZÓR RE JE STRU CZYN NI KÓW SZKO DLI WYCH DLA ZDRO WIA
– WY STĘ PU JĄ CYCH NA STA NO WI SKU PRA CY [10]
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.........................................
(pie częć za kła du pra cy)

...........................................

...........................................

...........................................
(nazwa lub symbol 
stanowiska pracy)

Nr kar ty

[][][][][][]

Da ta za ło że nia re je stru:

[][][][][][][][]

dzień/mie siąc/rok

............................................
Nr sta ty stycz ny – RE GON

Lokalizacja stanowiska
pracy:

Cha rak te ry sty ka sta no wi ska:
(krót ki opis tech no lo gii lub ro dza ju pro duk cji, ele men ty wy po sa że nia, ma te ria ły, stre fy 
za gro że nia, pod sta wo we czyn no ści, spo sób i czas ich wy ko ny wa nia)



Kar ty ba dań i po mia rów

Wy ni ki ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych pra co daw ca zo bli go wa ny jest
na bie żą co wpi sy wać do pro wa dzo nych kart ba dań i po mia rów.

Kar ty te prze cho wu je się w za kła dzie przez okres 40 lat, li cząc od da ty ostat nie -
go wpi su.

KAR TA BA DAŃ I PO MIA RÓW CZYN NI KÓW SZKO DLI WYCH [10]
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Rok: 20.. 20.. 20.. 20..

Pra cu ją cych ogó łem na sta no wi skach pra cy:

w tym:

ko biet

mło do cia nych

pra cu ją cych na noc nej zmia nie

Licz ba pra cu ją cych w wa run kach prze kro cze nia 
war to ści do pusz czal nych

Wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy

Czynniki chemiczne Py ły Czyn ni ki fi zycz ne Czyn ni ki biologiczne

CZYN NIK CHE MICZ NY

1. Na zwa czyn ni ka

2. Da ta po mia ru

3. Miej sce po mia ru

4. Wy ko nu ją cy po miar

5. Me to da po mia ru



*) W przypadku pomiarów ciągłych – wartość maksymalna.
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PYŁ

1. Na zwa czyn ni ka

2. Da ta po mia ru

3. Miej sce po mia ru

4. Wy ko nu ją cy po miar

5. Me to da po mia ru

6.
Wy nik po mia ru*)

(war tość do pusz czal na)

7. In ter pre ta cja wy ni ku

8. Sta no wi sko pra cy

CZYN NIK CHE MICZ NY cd.

6.
Wy nik po mia ru*)
(war tość do pusz czal na)

7. In ter pre ta cja wy ni ku

8. Sta no wi sko pra cy

CZYN NIK FI ZYCZ NY

1. Na zwa czyn ni ka

2. Da ta po mia ru

3. Miej sce po mia ru

4. Wy ko nu ją cy po miar

5. Me to da po mia ru

6. Wy nik po mia ru

7. In ter pre ta cja wy ni ku

8. Sta no wi sko pra cy



In struk cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

Pra co daw ca ma obo wią zek udo stęp nić pra cow ni kom do sta łe go ko rzy sta nia ak -
tu al ne in struk cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą ce po stę po wa nia z ma te ria -
ła mi nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi dla zdro wia. 

Po win ny one w spo sób zro zu mia ły dla pra cow ni ków wska zy wać czyn no ści, któ -
re na le ży wy ko nać przed roz po czę ciem da nej pra cy, za sa dy i spo so by bez piecz ne -
go jej wy ko ny wa nia, czyn no ści po jej za koń cze niu oraz za sa dy po stę po wa nia
w sy tu acjach awa ryj nych stwa rza ją cych za gro że nia dla ży cia lub zdro wia pra cow ni -
ków. Po nad to in struk cje do ty czą ce prac zwią za nych ze sto so wa niem nie bez piecz -
nych sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych po win ny uwzględ niać in for ma cje za war te
w kar tach cha rak te ry sty ki sub stan cji i pre pa ra tów.

In struk cje ma ga zy no wa nia

W za kła dzie na le ży opra co wać in struk cje okre śla ją ce spo sób skła do wa nia, pa -
ko wa nia, za ła dun ku i trans por tu ma te ria łów nie bez piecz nych. Po win ny być one
dostępne w ma ga zy nach z che mi ka lia mi, zaś in for ma cje w nich za war te po win ny
do ty czyć:

� za cho wa nia tem pe ra tur, wil got no ści i ochro ny przed na sło necz nie niem sto -
sow nie do ro dza ju ma te ria łów nie bez piecz nych i ich wła ści wo ści;

� prze strze ga nia ogra ni czeń do ty czą cych wspól ne go skła do wa nia i sto so wa nia
ma te ria łów;

� ogra ni cze nia ilo ści jed no cze śnie skła do wa nych ma te ria łów do ilo ści do pusz -
czal nej dla da ne go ma te ria łu i da ne go po miesz cze nia;

� prze strze ga nia za sad ro ta cji z za cho wa niem do pusz czal ne go cza su skła do -
wa nia po szcze gól nych ma te ria łów;

� za cho wa nia do dat ko wych wy ma gań spe cy ficz nych dla skła do wa nia ma te ria -
łów i ich sto so wa nia;

� roz miesz cze nia ma te ria łów w spo sób umoż li wia ją cy pro wa dze nie kon tro li
skła do wa nia i skła do wa nych ma te ria łów.

Na le ży w nich ująć rów nież za sa dy po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych.

Oce na ry zy ka che micz ne go

Pra co daw ca jest obo wią za ny do usta le nia, czy w śro do wi sku pra cy wy stę pu je
czyn nik che micz ny stwa rza ją cy za gro że nie oraz do do ko na nia i udo ku men to wa nia
oce ny ry zy ka za wo do we go stwa rza ne go przez ten czyn nik.
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Po nad to pra co daw ca ma obo wią zek pro wa dze nia do ku men ta cji oce ny ry zy ka
za wo do we go oraz za sto so wa nych nie zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych. 

Do ku ment po twier dza ją cy prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka za wo do we go po wi -
nien uwzględ niać w szcze gól no ści:

1) opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:
a) sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma te ria łów;
b) wy ko ny wa nych za dań;
c) wy stę pu ją cych na sta no wi sku nie bez piecz nych, szko dli wych i uciąż li wych

czyn ni ków śro do wi ska pra cy;
d) sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej;
e) osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku;

2) wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla każ de go z czyn ni ków
śro do wi ska pra cy oraz nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko;

3) da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny.
W oce nie ry zy ka za wo do we go, do ty czą ce go na ra że nia na che mi ka lia, na le ży

rów nież uwzględ nić:

� nie bez piecz ne wła ści wo ści czyn ni ka che micz ne go;

� otrzy ma ne od do staw cy in for ma cje do ty czą ce za gro że nia czyn ni kiem che -
micz nym oraz za le ceń je go bez piecz ne go sto so wa nia, w szcze gól no ści za -
war te w kar cie cha rak te ry sty ki, o któ rych mo wa w od ręb nych prze pi sach;

� ro dzaj, po ziom i czas trwa nia na ra że nia;

� war to ści naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń w śro do wi sku pra cy, je że li zo -
sta ły usta lo ne;

� war to ści do pusz czal nych stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym, je że li zo sta ły usta -
lo ne;

� efek ty dzia łań za po bie gaw czych;

� wy ni ki oce ny sta nu zdro wia pra cow ni ków, je że li zo sta ła prze pro wa dzo na;

� wa run ki pra cy przy użyt ko wa niu czyn ni ków che micz nych, z uwzględ nie niem
ilo ści tych czyn ni ków.

Ry zy ko za wo do we wy ni ka ją ce z pra cy z czyn ni kiem che micz nym stwa rza ją cym
za gro że nie na le ży eli mi no wać lub ogra ni czać do mi ni mum zgod nie z ogól ny mi prze -
pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
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Okre śle nie w oce nie ry zy ka za gro żeń zwią za nych z wła ści wo ścia mi da -
nej sub stan cji czy pre pa ra tu oraz pod ję cie środ ków mi ni ma li zu ją cych
stwier dzo ne ry zy ko jest istot nym ele men tem wa run ku ją cym bez piecz ne
śro do wi sko pra cy.



Dzia ła nia te po win ny być osią ga ne głów nie przez:
� wła ści we za pro jek to wa nie i or ga ni za cję pra cy w miej scu pra cy;
� do star cze nie od po wied nie go wy po sa że nia dla prac z czyn ni ka mi che micz -

ny mi oraz sto so wa nie pro ce dur utrzy ma nia ru chu, któ re za pew nia ją ochro nę
zdro wia i bez pie czeń stwo pra cow ni ków w miej scu pra cy;

� zmniej sza nie do mi ni mum licz by pra cow ni ków na ra żo nych lub tych, któ rzy
mo gą być na ra że ni na czyn ni ki che micz ne w miej scu pra cy;

� zmniej sza nie do mi ni mum cza su i po zio mu na ra że nia na czyn nik che micz ny;
� od po wied nią hi gie nę miej sca pra cy;
� zmniej sza nie do mi ni mum ilo ści czyn ni ka che micz ne go wy ma ga ne go w pro -

ce sie pra cy;
� sto so wa nie wła ści wych pro ce dur pra cy, w tym pro ce dur lub in struk cji bez -

piecz ne go ob cho dze nia się z czyn ni kiem che micz nym stwa rza ją cym za gro -
że nie i od pa da mi za wie ra ją cy mi ta ki czyn nik oraz pro ce dur ich przecho-
wy wa nia i trans por tu w miej scu pra cy;

� wła ści we sto so wa nie urzą dzeń i sprzę tu w pra cach z czyn ni kiem che micz -
nym, za pew nia ją ce bez pie czeń stwo i ochro nę zdro wia pra cow ni ków.

W przy pad ku, gdy ro dzaj pro wa dzo nej przez pra co daw cę dzia łal no ści na to po -
zwa la, pre fe ro wa nym dzia ła niem, po dej mo wa nym w ce lu wy eli mi no wa nia lub ogra -
ni cze nia ry zy ka, po win no być uni ka nie sto so wa nia czyn ni ka che micz ne go
stwa rza ją ce go za gro że nie, po przez za stą pie nie go czyn ni kiem che micz nym lub pro -
ce sem, któ ry w wa run kach je go sto so wa nia nie stwa rza za gro że nia lub stwa rza
mniej sze za gro że nie dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków.

Ogra ni cze niu ry zy ka mo że rów nież słu żyć eli mi no wa nie (w mia rę moż li wo ści)
lub za stę po wa nie nie bez piecz nych czyn ni ków lub pro ce sów ta ki mi, któ re nie bę dą
sta no wi ły za gro że nia dla pra cow ni ków. W in nym przy pad ku pra co daw ca jest obo -
wią za ny do ogra ni cze nia ry zy ka do mi ni mum przez za sto so wa nie środ ków oraz dzia -
łań ochron nych i za po bie gaw czych, od po wied nich do wy ni ków oce ny ry zy ka
za wo do we go. Po dej mu je się je po przez:

� wy eli mi no wa nie uwal nia nia do śro do wi ska pra cy czyn ni ka che micz ne go stwa -
rza ją ce go za gro że nie przez wła ści we pro jek to wa nie pro ce sów pra cy i kon -
tro lę tech nicz ną oraz sto so wa nie od po wied nie go wy po sa że nia i ma te ria łów;

� ogra ni cze nie uwal nia nia do śro do wi ska pra cy czyn ni ka che micz ne go stwa -
rza ją ce go za gro że nie  przez wła ści we pro jek to wa nie i wła ści wą or ga ni za cję
pro ce sów pra cy, sto so wa nie od po wied nie go wy po sa że nia i ma te ria łów oraz
sys te ma tycz ne kon tro le sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem or ga ni za cji pro ce sów pra cy, sta nu tech nicz ne go ma -
szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz usta le nie spo so bów re je stra cji
nie pra wi dło wo ści i me tod ich usu wa nia;
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� sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej u źró dła po wsta wa nia za gro że nia, 
tj. np. od po wied nia wen ty la cja, od po wied nie dzia ła nia or ga ni za cyj ne;

� sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej, je że li za gro że niu nie moż -
na prze ciw dzia łać w in ny spo sób.

W przy pad ku obec no ści w miej scu pra cy czyn ni ka che micz ne go stwa rza ją ce go
za gro że nie wy pad ku lub awa rii pra co daw ca okre śla i wdra ża pro ce du ry dzia ła nia
ce lem za pew nie nia bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków. Pro ce du ry te
obej mu ją tak że ćwi cze nia ra tow ni cze (po wta rza ne okre so wo), za pew nie nie od po -
wied nich środ ków i urzą dzeń ra tow ni czych oraz za sa dy udzie la nia pierw szej po mo -
cy po szko do wa nym.

Wy kaz prac szcze gól nie nie bez piecz nych

W przy pad ku wy ko ny wa nia prac przy uży ciu che micz nych ma te ria łów nie bez -
piecz nych pra co daw ca jest obo wią za ny do usta le nia i ak tu ali zo wa nia wy ka zu prac
szcze gól nie nie bez piecz nych wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy.

Ma rów nież obo wią zek okre śle nia szcze gó ło wych wy ma gań bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu tych prac.

Pro fi lak tycz na ochro na zdro wia

Pra co daw ca nie mo że do pu ścić do pra cy pra cow ni ka bez ak tu al ne go orze cze -
nia le kar skie go stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pra cy na okre ślo nym sta -
no wi sku.

Pra cow ni cy na ra że ni na dzia ła nie che mi ka liów po win ni być ob ję ci w za kła dach
pro fi lak tycz ną opie ką le kar ską. W skie ro wa niach na ba da nia le kar skie, wy ma ga nych
zgod nie z po sta no wie nia mi Ko dek su pra cy, na le ży uszcze gó ła wiać na ra że nie
na spe cy ficz ne ro dza je che mi ka liów. Rze tel ne wska za nie za gro żeń po zwa la le ka -
rzom me dy cy ny pra cy na pra wi dło wy do bór za kre su pro fi lak tycz nych ba dań le kar -
skich. Z ko lei z tym zwią za ne jest wła ści we zdia gno zo wa nie zdro wia pra cow ni ków
w ce lu okre śle nia zdol no ści do wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy.
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W przy pad ku, gdy po mia ry stę żeń czyn ni ka che micz ne go wy ka żą prze -
kro cze nie war to ści naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń, pra co daw ca nie -
zwłocz nie po wi nien pod jąć dzia ła nia i środ ki zmie rza ją ce do zli kwi do wa nia
prze kro czeń.



4. In for mo wa nie pra cu ją cych o za gro że niach 
i spo so bach ochro ny przed ni mi

Szko le nia bhp

Nie zbęd nym wa run kiem do pusz cze nia pra cow ni ków do pra cy jest po sia da nie
przez nich wy ma ga nych kwa li fi ka cji, a tak że do sta tecz nej zna jo mo ści prze pi sów
oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Wy peł nia jąc ten prze pis, pra co daw cy zo bo wią za ni są do pod da wa nia pra cow -
ni ków szko le niom w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, za rów no wstęp nym
ogól nym, wstęp nym sta no wi sko wym, jak też okre so wym. Pro gra my szko leń, do ty -
czą cych na ra że nia na che mi ka lia, po win ny obej mo wać za gad nie nia zwią za ne
z czyn ni ka mi nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi, w tym z sub stan cja mi i pre pa ra ta mi
che micz ny mi. 

Kon sul ta cje w za kre sie bhp

Pra co daw ca ma obo wią zek kon sul to wa nia z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi -
cie la mi dzia łań w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Kon sul ta cjom tym po -
win ny pod le gać zmia ny w or ga ni za cji pra cy i w wy po sa że niu sta no wisk pra cy, jak
i wpro wa dza ne no we pro ce sy tech no lo gicz ne oraz sub stan cje i pre pa ra ty che micz -
ne, je że li mo gą one stwa rzać za gro że nia dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków.

Po nad to na le ży kon sul to wać z pra cow ni ka mi za gad nie nia oce ny ry zy ka za wo do -
we go wy stę pu ją ce go przy wy ko ny wa niu okre ślo nych prac oraz za sa dy in for mo wa -
nia pra cow ni ków o tym ry zy ku, jak też szko le nia pra cow ni ków w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Rów nież pra cow ni cy ma ją obo wią zek współ pra cy z pra co daw cą w za kre sie bhp
oraz zgła sza nia wszel kich sy tu acji stwa rza ją cych za gro że nie, w tym zwią za nych
z uży wa niem che mi ka liów. Z ko lei pra co daw ca po wi nien uwzględ niać uza sad nio ne
wnio ski pra cow ni ków w tym za kre sie.

In struk ta że dla prac szcze gól nie nie bez piecz nych w na ra że niu 
na che mi ka lia

Pra co daw ca ma obo wią zek za zna ja miać pra cow ni ków z prze pi sa mi i za sa da mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, do ty czą cy mi wy ko ny wa nych przez nich prac. Po -
nad to jest on obo wią za ny po in for mo wać pra cow ni ków o moż li wo ści po wsta nia nie -
prze wi dzia nych sy tu acji, pod czas któ rych mo gły by wy stą pić po waż ne za gro że nia
dla zdro wia lub ży cia, zwią za ne z wy stę po wa niem czyn ni ków nie bez piecz nych.

Pra ce przy uży ciu ma te ria łów nie bez piecz nych, tj. sub stan cji i pre pa ra tów che -
micz nych skla sy fi ko wa nych ja ko nie bez piecz ne, zgod nie z prze pi sa mi o sub stan -
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cjach i pre pa ra tach che micz nych, mo gą być wy ko ny wa ne po za pew nie niu przez
pra co daw cę in struk ta żu dla pra cow ni ków. Obej mu je on w szcze gól no ści:

� imien ny po dział pra cy;

� ko lej ność wy ko ny wa nia za dań;

� wy ma ga nia bhp przy po szcze gól nych czyn no ściach.

In struk cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą ce po stę po wa nia 
z che mi ka lia mi

Pra cow ni cy po win ni być za po zna wa ni z in struk cja mi sta no wi sko wy mi w za kre -
sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pra co daw ca obo wią za ny jest udo stęp nić pra -
cow ni kom ak tu al ne in struk cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą ce
po stę po wa nia z ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi dla zdro wia. Na le ży za -
pew nić moż li wość sta łe go ko rzy sta nia z tych in struk cji.

In struk cje ma ga zy no wa nia

Pra cow ni ków za trud nio nych przy pra cach zwią za nych z ma ga zy no wa niem sub -
stan cji i pre pa ra tów che micz nych na le ży za po znać z tre ścią in struk cji ma ga zy no wa -
nia. In struk cja ta po win na być do stęp na dla wy ko nu ją cych pra ce w ma ga zy nie. 

In for mo wa nie o ry zy ku za wo do wym

Pra co daw ca jest zo bo wią za ny za pew nić pra cow ni kom bez pie czeń stwo i hi gie -
nę pra cy, w szcze gól no ści przez ogra ni cza nie ry zy ka za wo do we go w wy ni ku wła ści -
wej or ga ni za cji pra cy oraz sto so wa nia ko niecz nych środ ków pro fi lak tycz nych,
a tak że in for mo wa nia i szko le nia pra cow ni ków.

Prze pi sy okre śla ją obo wią zek in for mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym,
któ re wią że się z wy ko ny wa ną pra cą oraz o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi.
Pra cow ni cy po win ni być in for mo wa ni o za gro że niach ist nie ją cych na sta no wi skach
pra cy. Szcze gól nie waż ne są in for ma cje do ty czą ce środ ków ochro ny in dy wi du al nej
i za sad ich sto so wa nia. 

In for ma cje z kart cha rak te ry sty ki

Pra cow ni kom i ich przed sta wi cie lom na le ży za pew nić do stęp do in for ma cji za -
war tych w kar tach cha rak te ry sty ki – w od nie sie niu do sub stan cji lub pre pa ra tów, któ -
re sto su ją, jak też, na któ re mo gą być na ra że ni w trak cie swo jej pra cy. 

In for ma cje o sub stan cjach, dla któ rych nie jest wy ma ga na
kar ta cha rak te ry sty ki

Pra cow ni kom i ich przed sta wi cie lom na le ży za pew nić do stęp do in for ma cji
o sub stan cjach w ich po sta ci wła snej lub ja ko skład ni ków pre pa ra tów, dla któ rych nie
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jest wy ma ga na kar ta cha rak te ry sty ki – w od nie sie niu do sub stan cji lub pre pa ra tów,
któ re sto su ją, jak też, na któ re mo gą być na ra że ni w trak cie swo jej pra cy.

Wy ni ki ba dań śro do wi sko wych

O wy ni kach prze pro wa dzo nych ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia w śro do wi sku pra cy pra co daw ca jest obo wią za ny nie zwłocz nie po in for mo -
wać pra cow ni ków. In for ma cja ta po win na zo stać prze ka za na w spo sób usta lo ny
w da nym za kła dzie pra cy. Po nad to na da nym sta no wi sku na le ży umiesz czać ak tu -
al ne wy ni ki ba dań lub po mia rów śro do wi sko wych.

5. Prze cho wy wa nie i ma ga zy no wa nie che mi ka liów

Po miesz cze nia, apa ra tu ra, środ ki trans por tu, zbior ni ki i opa ko wa nia, w któ -
rych są sto so wa ne, prze miesz cza ne lub prze cho wy wa ne nie bez piecz ne che mi ka -
lia, po win ny być od po wied nie w sto sun ku do wła ści wo ści tych ma te ria łów.
Po nad to w cza sie trans por tu, skła do wa nia i sto so wa nia ma te ria łów nie bez piecz -
nych na le ży sto so wać od po wied nie środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej 
– chro nią ce pra cow ni ków przed szko dli wym lub nie bez piecz nym dzia ła niem tych
ma te ria łów.

Zbior ni ki i opa ko wa nia

Zbior ni ki, na czy nia i in ne opa ko wa nia słu żą ce do prze cho wy wa nia ma te ria łów
nie bez piecz nych po win ny być:

� ozna ko wa ne w spo sób okre ślo ny w od ręb nych prze pi sach;

� wy ko na ne z ma te ria łu nie po wo du ją ce go nie bez piecz nych re ak cji che micz -
nych z ich za war to ścią i nie ule ga ją ce go uszko dze niu w wy ni ku dzia ła nia znaj -
du ją ce go się w nich ma te ria łu nie bez piecz ne go;

� wy trzy ma łe i za bez pie czo ne przed uszko dze niem z ze wnątrz;

� od po wied nio szczel ne i za bez pie czo ne przed wy do sta wa niem się z nich nie -
bez piecz nej za war to ści lub do sta niem się do ich wnę trza in nych sub stan cji,
któ re w kon tak cie z ich za war to ścią mo gą stwo rzyć stan za gro że nia;
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Ma te ria ły nie bez piecz ne na le ży prze cho wy wać w miej scach i opa ko wa -
niach prze zna czo nych do te go ce lu i od po wied nio ozna ko wa nych.

Nie do pusz czal ne jest prze cho wy wa nie ma te ria łów nie bez piecz nych
w po jem ni kach i opa ko wa niach słu żą cych do środ ków spo żyw czych.



� wy peł nio ne w spo sób za pew nia ją cy wol ną prze strzeń od po wied nio do moż -
li wo ści ter micz ne go roz sze rza nia się cie czy w wa run kach prze cho wy wa nia,
trans por tu i sto so wa nia.

Cie kłe ma te ria ły nie bez piecz ne

Przy prze cho wy wa niu cie kłe go ma te ria łu nie bez piecz ne go w sta łych zbior ni kach
na le ży:

� sto so wać od po wied nie za bez pie cze nia przed roz le wa niem i roz prze strze nia -
niem się za war to ści zbior ni ka w ra zie je go uszko dze nia, jak np. wan ny, ryn -
ny, ko ry ta, zbior ni ki re zer wo we;

� za pew nić urzą dze nie do bez piecz ne go po mia ru ilo ści cie czy za war tej w zbior -
ni ku;

� unie moż li wić do stęp osób nie po wo ła nych do miejsc, w któ rych znaj du ją się
zbior ni ki.

Zbior ni ki z cie kły mi ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi oraz cie cza mi go rą cy mi mo -
gą być umiesz cza ne nad sta no wi ska mi pra cy lub przej ścia mi wy łącz nie w przy pad -
kach wy mu szo nych przez pro ces tech no lo gicz ny. Wów czas na le ży sto so wać
urzą dze nia chro nią ce przed ob la niem pra cow ni ków znaj du ją cych się pod ty mi zbior -
ni ka mi.

Nad po miesz cze nia mi, w któ rych znaj du ją się sta łe zbior ni ki z ga za mi sprę żo ny -
mi, skro plo ny mi lub roz pusz czo ny mi pod ci śnie niem, nie mo gą być or ga ni zo wa ne
sta no wi ska pra cy.

Ma ga zy ny

Po miesz cze nia prze zna czo ne do skła do wa nia lub sto so wa nia ma te ria łów nie -
bez piecz nych pod wzglę dem po ża ro wym lub wy bu cho wym oraz po miesz cze nia,
w któ rych ist nie je nie bez pie czeń stwo wy dzie la nia się sub stan cji skla sy fi ko wa nych ja -
ko nie bez piecz ne, po win ny być wy po sa żo ne w:

� urzą dze nia za pew nia ją ce sy gna li za cję o za gro że niach;

� od po wied ni sprzęt i środ ki ga śni cze, środ ki neu tra li zu ją ce, ap tecz ki oraz od -
po wied nie środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej, sto sow nie do wy stę pu -
ją cych za gro żeń.
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Pa ko wa nie, skła do wa nie, za ła du nek i trans port ma te ria łów nie bez piecz -
nych z in ny mi ma te ria ła mi stwa rza ją cy mi do dat ko we za gro że nie na sku tek
wza jem ne go od dzia ły wa nia tych ma te ria łów – w przy pad ku uszko dze nia
opa ko wa nia – jest nie do pusz czal ne.



Pra co daw ca jest obo wią za ny usta lić i po dać do wia do mo ści pra cow ni ków wa -
run ki, ja kie po win ny być speł nio ne przed wej ściem pra cow ni ków do za gro żo nych
po miesz czeń. Pra cow ni cy za trud nie ni w tych po miesz cze niach po win ni mieć za pew -
nio ny sta ły do stęp do środ ków łącz no ści na wy pa dek awa rii, wy bu chu lub po ża ru.

W po miesz cze niach, w któ rych w wy ni ku awa rii mo gą wy dzie lać się sub stan cje
tok sycz ne lub bar dzo tok sycz ne al bo sub stan cje stwa rza ją ce za gro że nie wy bu chem,
pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić awa ryj ną wen ty la cję wy cią go wą uru cha mia ną
od we wnątrz i z ze wnątrz po miesz czeń. Ma ona za pew niać wy mia nę po wie trza do -
sto so wa ną do prze zna cze nia po miesz cze nia – zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi
i Pol ski mi Nor ma mi.

Skła do wa nie ma te ria łów nie bez piecz nych

Spo sób skła do wa nia i sto so wa nia ma te ria łów nie bez piecz nych po wi nien za -
pew niać:

� za cho wa nie tem pe ra tur, wil got no ści i ochro nę przed na sło necz nie niem sto -
sow nie do ro dza ju ma te ria łów nie bez piecz nych i ich wła ści wo ści;

� prze strze ga nie ogra ni czeń do ty czą cych wspól ne go skła do wa nia i sto so wa nia
ma te ria łów;

� ogra ni cze nie ilo ści jed no cze śnie skła do wa nych ma te ria łów do ilo ści do pusz -
czal nej dla da ne go ma te ria łu i da ne go po miesz cze nia;

� prze strze ga nie za sad ro ta cji z za cho wa niem do pusz czal ne go cza su skła do -
wa nia po szcze gól nych ma te ria łów;

� za cho wa nie do dat ko wych wy ma gań spe cy ficz nych dla skła do wa nia ma te ria -
łów i ich sto so wa nia;

� roz miesz cze nie ma te ria łów w spo sób umoż li wia ją cy pro wa dze nie kon tro li
skła do wa nia i skła do wa nych ma te ria łów.

Prze ła du nek

Prze ła du nek ma te ria łów nie bez piecz nych po wi nien od by wać się w miej scu
do te go przy sto so wa nym, przy wy ko rzy sta niu od po wied nich do te go ce lu urzą dzeń
oraz środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej chro nią cych przed za gro że nia mi
i skut ka mi za gro żeń, szcze gól nie po cho dzą cych od elek trycz no ści sta tycz nej oraz
wy stę pu ją cych przy prze le wa niu cie czy.
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W miej scu prze ła dun ku ma te ria łów nie bez piecz nych nie mo gą prze by -
wać oso by nie za trud nio ne przy tych pra cach.



Czyn ni ki ra ko twór cze

Je że li pro ce sy pra cy po wo du ją wy stę po wa nie czyn ni ków ra ko twór czych i in nych
stwa rza ją cych nie bez pie czeń stwo dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków – pra co daw ca
po wi nien pod jąć przed się wzię cia w kie run ku za stą pie nia tych pro ce sów in ny mi,
w któ rych czyn ni ki te nie wy stę pu ją.

Je że li przed się wzię cia te nie są tech nicz nie moż li we, pra co daw ca jest obo wią -
za ny w szcze gól no ści:

� ogra ni czyć do mi ni mum licz bę pra cow ni ków na ra żo nych na czyn ni ki nie bez -
piecz ne;

� ogra ni czyć do mi ni mum wy stę po wa nie tych czyn ni ków w śro do wi sku pra cy;

� za pew nić sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej, a gdy na ra że nie nie mo że
być zli kwi do wa ne w in ny spo sób – środ ków ochro ny in dy wi du al nej;

� wy ma gać od pra cow ni ków prze strze ga nia za sad hi gie ny, a w szcze gól no ści
nie do pusz cza nie do spo ży wa nia po sił ków, pi cia i pa le nia ty to niu w miej scach
pra cy;

� okre ślić w in struk cjach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy z czyn ni ka mi che micz -
ny mi od po wied nie za sa dy po stę po wa nia w ra zie po wsta nia nie prze wi dzia -
nych sy tu acji po wo du ją cych po waż ne za gro że nia dla pra cow ni ków;

� za sto so wać od po wied nie na pi sy i zna ki ostrze gaw cze w miej scach, w któ -
rych wy stę pu ją czyn ni ki ra ko twór cze;

� za pew nić po miesz cze nia, in sta la cje i urzą dze nia przy sto so wa ne do re gu lar -
ne go i sku tecz ne go czysz cze nia.

Środ ki żrą ce

Je że li pod czas pro ce sów pra cy wy stę pu je nie bez pie czeń stwo ob la nia pra cow -
ni ków środ ka mi żrą cy mi lub za pa le nia odzie ży na pra cow ni ku – nie da lej niż
20 m w li nii po zio mej od sta no wisk, na któ rych wy ko ny wa ne są te pro ce sy, po win -
ny być za in sta lo wa ne na try ski ra tun ko we (prysz ni ce bez pie czeń stwa) do ob my cia
ca łe go cia ła oraz od dziel ne na try ski (prysz ni ce) do prze my wa nia oczu.

W ra zie po trze by na try ski po win ny uru cha miać się sa mo czyn nie lub w in ny spo -
sób – z uwzględ nie niem ogra ni czo nej spraw no ści osób z nich ko rzy sta ją cych. Na -
try ski po win ny być za si la ne wo dą nie ogrze wa ną i dzia łać nie za wod nie bez wzglę du
na wa run ki at mos fe rycz ne.

Przy wyj ściu z po miesz cze nia, w któ rym od by wa się pra ca przy uży ciu ma te ria -
łów tok sycz nych, po win na znaj do wać się co naj mniej jed na umy wal ka z do pro wa -
dzo ną do niej cie płą wo dą. Po nad to na każ dych dwu dzie stu pra cow ni ków na le ży
za pew nić jed ną umy wal kę.
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6. Ozna ko wa nie opa ko wań, miejsc, ru ro cią gów, po jem ni -
ków oraz zbior ni ków słu żą cych do prze cho wy wa nia lub
za wie ra ją cych sub stan cje lub pre pa ra ty nie bez piecz ne

Ozna ko wa nie opa ko wań

Każ de opa ko wa nie za wie ra ją ce sub stan cję lub pre pa rat che micz ny po win no być
ozna ko wa ne w spo sób prze wi dzia ny prze pi sa mi. Nie do pusz czal ne jest sto so wa nie
sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych nie ozna ko wa nych w spo sób wi docz ny, umoż -
li wia ją cy ich iden ty fi ka cję. Prze pi sy prze wi du ją od stęp stwa w za kre sie ozna ko wa nia
opa ko wań sub stan cji nie bez piecz nej lub pre pa ra tu nie bez piecz ne go w przy pad ku,
gdy opa ko wa nia te są zbyt ma łe lub z in nych po wo dów nie są przy sto so wa ne do ta -
kie go ozna ko wa nia.

Ozna ko wa nie po win no być umiesz czo ne na opa ko wa niu w ta ki spo sób, aby je go
treść mo gła zo stać od czy ta na po zio mo, gdy opa ko wa nie po zo sta je w nor mal nym po -
ło że niu. Ety kie ta po win na być trwa le przy mo co wa na na po wierzch ni opa ko wa nia, a jej
we wnętrz na po wierzch nia po win na przy le gać bez po śred nio i w ca ło ści do nie go.

In for ma cje za miesz czo ne na ozna ko wa niu opa ko wa nia po win ny wy raź nie od -
róż niać się od tła i mieć ta kie wy mia ry i li ter nic two, że by by ły ła twe do od czy ta nia.
Ko lor i wy gląd ozna ko wa nia opa ko wa nia po win ny być tak do bra ne, aby znak ostrze -
gaw czy i je go tło wy raź nie się od sie bie od róż nia ły.

Czy tel ność ozna ko wa nia uza leż nio na jest od wiel ko ści ozna czeń na ety kie cie.
Ozna ko wa nie opa ko wa nia po win no mieć na stę pu ją ce wy mia ry, za leż ne od po jem -
no ści opa ko wa nia [5]:
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Wła ści we ozna ko wa nie opa ko wań sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych,
miejsc ich prze cho wy wa nia oraz ru ro cią gów je prze sy ła ją cych za pew nia moż li -
wość szyb kiej oraz pra wi dło wej iden ty fi ka cji za war tych w nich che mi ka liów. Po -
zwa la za ra zem na za pew nie nie pra cu ją cym sku tecz nych środ ków ochro ny
zbio ro wej oraz in dy wi du al nej, jak i na wła ści we ich sto so wa nie.

Po jem ność opa ko wa nia Wy mia ry (w mi li me trach)

– nie prze kra cza ją ca 3 dm3 co naj mniej 52 x 74, je że li to moż li we

– więk sza niż 3 dm3, 
ale nie prze kra cza ją ca 50 dm3 co naj mniej 74 x 105

– więk sza niż 50 dm3, 
ale nie prze kra cza ją ca 500 dm3 co naj mniej 105 x 148

– więk sza niż 500 dm3 co naj mniej 148 x 210



Na le ży pa mię tać, iż każ dy znak ostrze gaw czy po wi nien po kry wać co naj mniej jed -
ną dzie sią tą po la po wierzch ni ozna ko wa nia opa ko wa nia, ale nie mniej niż 1 cm2. 

Ozna ko wa nie opa ko wa nia każ dej sub stan cji nie bez piecz nej po win no za wie rać: 
� na zwę sub stan cji;
� na zwę lub imię i na zwi sko oraz ad res i nu mer te le fo nu pod mio tu od po wie -

dzial ne go za wpro wa dze nie sub stan cji do ob ro tu (pro du cen ta, im por te ra lub
dys try bu to ra);

� znak lub zna ki ostrze gaw cze i na pi sy okre śla ją ce ich zna cze nie; 
� zwro ty wska zu ją ce ro dzaj za gro że nia (R), zwro ty okre śla ją ce spo so by ochro -

ny (S), nu mer WE.
Na opa ko wa niach pre pa ra tów che micz nych na le ży umie ścić przede wszyst kim: 
� na zwę han dlo wą lub in for ma cję o prze zna cze niu pre pa ra tu; 
� na zwę lub imię i na zwi sko, ad res i nu mer te le fo nu pod mio tu od po wie dzial ne -

go za wpro wa dze nie pre pa ra tu do ob ro tu; 
� na zwę che micz ną lub na zwy che micz ne sub stan cji obec nych w pre pa ra cie,

znak lub zna ki ostrze gaw cze i na pi sy okre śla ją ce ich zna cze nie; 
� zwro ty R, zwro ty S; 
� ilość (ma sę lub ob ję tość) pre pa ra tu w opa ko wa niu, je że li pre pa rat jest prze -

zna czo ny do sprze da ży dla kon su men tów.

Ozna ko wa nie ru ro cią gów oraz po jem ni ków i zbior ni ków słu żą cych do prze -
cho wy wa nia lub za wie ra ją cych sub stan cje albo pre pa ra ty nie bez piecz ne

Po jem ni ki i zbior ni ki sto so wa ne do prze cho wy wa nia sub stan cji nie bez piecz -
nych i pre pa ra tów nie bez piecz nych oraz do pra cy z ni mi, jak też nie za bu do wa ne ru -
ro cią gi za wie ra ją ce ta kie sub stan cje lub ta kie pre pa ra ty ozna cza się zna ka mi
ostrze gaw czy mi.

Prze pi sy prze wi du ją w nie któ rych przy pad kach od stą pie nie od ozna ko wa nia zna -
ka mi ostrze gaw czy mi: 

� w przy pad ku po jem ni ków i zbior ni ków sto so wa nych do prze cho wy wa nia znaj -
du ją cych się w pro ce sie tech no lo gicz nym sub stan cji nie bez piecz nych lub
pre pa ra tów nie bez piecz nych przez krót ki czas; 

� gdy za war tość po jem ni ka lub zbior ni ka ule ga czę stym zmia nom, a oso bom
ob słu gu ją cym te po jem ni ki lub zbior ni ki zo sta nie za pew nio na in for ma cja do -
ty czą ca za gro żeń stwa rza nych przez sub stan cję nie bez piecz ną lub pre pa rat
nie bez piecz ny w nich prze cho wy wa ny.

Po nad to zna ki ostrze gaw cze mo gą zo stać za stą pio ne zna ka mi ostrze gaw czy mi
dla ma te ria łów nie bez piecz nych z za sto so wa niem tych sa mych pik to gra mów. W ta -
kim przy pad ku na le ży je uzu peł nić do dat ko wą in for ma cją, do ty czą cą w szcze gól -
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Znak
ostrzegawczy Symbol

Napis 
określający

znaczenie znaku
ostrzegawczego

Znak
ostrzegawczy Symbol

Napis 
określający

znaczenie znaku
ostrzegawczego

T+
Produkt 
bardzo 
toksyczny

N
Produkt
niebezpieczny 
dla środowiska

T Produkt
toksyczny E Produkt

wybuchowy

Xn Produkt
szkodliwy O Produkt

utleniający

C Produkt
żrący F+

Produkt
skrajnie
łatwopalny

Xi Produkt
drażniący F

Produkt
wysoce
łatwopalny

Pik to gra my po win ny być ko lo ru czar ne go na żół to -po ma rań czo wym tle. W na pi sach okre śla -
ją cych zna cze nie zna ku ostrze gaw cze go moż na pomin ąć wy raz „pro dukt” i okre ślić zna cze -
nie zna ku na pi sa mi ty pu skraj nie ła two pal ny, wy bu cho wy, bar dzo tok sycz ny. [5]



no ści na zwy sub stan cji nie bez piecz nej lub pre pa ra tu nie bez piecz ne go, wzo ru che -
micz ne go sub stan cji, oraz in for ma cją o za gro że niach stwa rza nych przez sub stan cję
lub pre pa rat nie bez piecz ny.

Zna ki te umiesz cza się w wi docz nym miej scu, w spo sób unie moż li wia ją cy ich
znisz cze nie lub prze miesz cze nie. W przy pad ku ru ro cią gów ozna ko wa nie umiesz cza
się w od stę pach gwa ran tu ją cych wła ści wy do stęp do in for ma cji oraz w po bli żu naj -
bar dziej nie bez piecz nych ele men tów ru ro cią gu, w szcze gól no ści za wo rów lub złącz.

Ozna ko wa nie miejsc skła do wa nia che mi ka liów

Miej sca, w któ rych prze cho wy wa ne są w zna czą cych ilo ściach sub stan cje nie -
bez piecz ne lub pre pa ra ty nie bez piecz ne, ozna ko wu je się zna ka mi ostrze gaw czy mi
(patrz str. 24) lub zna ka mi ostrze gaw czy mi dla ma te ria łów nie bez piecz nych (patrz
str. 26-27). Od stęp stwa od te go mo gą do ty czyć za pew nie nia do stę pu do in for ma -
cji o za gro że niach stwa rza nych przez sub stan cje nie bez piecz ne lub pre pa ra ty nie -
bez piecz ne za pew nio ne go przez ozna ko wa nie opa ko wań ta kich sub stan cji lub
pre pa ra tów.

Miej sca, w któ rych skła do wa ne są róż no rod ne sub stan cje nie bez piecz ne lub
pre pa ra ty nie bez piecz ne, mo gą być ozna ko wa ne za po mo cą zna ku ostrze gaw cze -
go „ogól ny znak ostrze gaw czy – ostrze że nie o nie bez pie czeń stwie”.

Zna ki ostrze gaw cze umiesz cza się w po bli żu miej sca prze cho wy wa nia sub stan -
cji nie bez piecz nych lub pre pa ra tów nie bez piecz nych, w miej scu wej ścia na za gro -
żo ny te ren. Po win ny znaj do wać się one na drzwiach po miesz cze nia, w któ rym
prze cho wy wa ne są sub stan cje lub pre pa ra ty nie bez piecz ne. Na le ży za pew nić do -
brą wi docz ność ozna ko wa nia i je że li jest to moż li we – umiesz czać zna ki na wy so -
ko ści li nii wzro ku, bez ja kich kol wiek prze szkód po mię dzy zna kiem ostrze gaw czym
a oso bą pa trzą cą. Miej sca ozna ko wa ne po win ny być do brze oświe tlo ne, ła two do -
stęp ne i wi docz ne. W przy pad ku gdy znak jest sła bo wi docz ny w na tu ral nym oświe -
tle niu, na le ży sto so wać ma te ria ły od bla sko we, far by fos fo ry zu ją ce lub do dat ko we
oświe tle nie zna ku.
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ZNA KI  OSTRZE GAW CZE
DLA  MA TE RIA ŁÓW  NIE BEZ PIECZ NYCH [8]

Zna ki ostrze gaw cze po win ny mieć na stę pu ją ce ce chy cha rak te ry stycz ne: 

� kształt trój kąt ny,

� czar ny pik to gram na żół tym tle z czar ny mi kra wę dzia mi (żół ta część zaj -
mu je nie mniej niż 50% po wierzch ni zna ku).
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Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
o wła ści wo ściach wy bu cho wych.

Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
o wła ści wo ściach utle nia ją cych.

Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
ła twopal ny mi lub ostrze że nie o wy so kiej 
tem pe ra tu rze – w przy pad ku bra ku od ręb ne go 
zna ku ostrze ga ją ce go o wy so kiej tem pe ra tu rze.

Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
tok sycz ny mi.
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Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
szko dli wy mi lub draż nią cy mi.

Ostrze że nie przed sub stan cja mi i pre pa ra ta mi 
żrą cy mi.

Ogól ny znak ostrze gaw czy – ostrze że nie 
o nie bez pie czeń stwie.



II. Pierw sze obo wiąz ki w ra mach
RE ACH

Z dniem 1 czerw ca 2007 r. we szło w ży cie roz po rzą dze nie (WE) nr 1907/2006
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 18 grud nia 2006 r. w spra wie re je stra cji,
oce ny, udzie la nia ze zwo leń i sto so wa nia ogra ni czeń w za kre sie che mi ka liów 
(RE ACH), któ re re gu lu je kwe stie zwią za ne z che mi ka lia mi. Roz po rzą dze nie to na -
kła da sze reg no wych obo wiąz ków na prze mysł che micz ny. 

Do tych cza so wy sys tem praw ny do pusz czał sto so wa nie sub stan cji che micz nych,
któ rych ry zy ko sto so wa nia nie by ło w peł ni zna ne lub przez dłu gi czas by ło za ni ża ne
(jak to mia ło miej sce w przy pad ku azbe stu). Ta kie po dej ście da wa ło moż li wość sze -
ro kie go ich sto so wa nia w miej scu pra cy oraz w pro duk tach pod sta wo we go użyt ku.

Pro po no wa ny obec nie sys tem RE ACH (Re gi stra tion – re je stra cja, Ewa lu ation 
– oce na, Au tho ri sa tion of Che mi cals – au to ry za cja, do pusz cze nie sub stan cji che micz -
nych) umoż li wi wcze śniej sze spre cy zo wa nie szko dli wo ści nie bez piecz nych sub stan cji
che micz nych oraz ich wpływ na lu dzi i śro do wi sko. RE ACH po wi nien rów nież po móc:

� ogra ni czyć ry zy ko wy stą pie nia cho rób za wo do wych po przez przede wszyst -
kim: do star cze nie bra ku ją cych in for ma cji do ty czą cych wła ści wo ści sub stan -
cji che micz nych oraz spo so bu ogra ni cza nia ry zy ka zwią za ne go ze
sto so wa niem tych sub stan cji;

� uspraw nić prze pły w in for ma cji przez ca ły pro ces pro duk cji oraz sty mu la cję,
dzię ki pro ce du rom au to ry za cji i ogra ni czeń, pro ce su za stę po wa nia sub stan -
cji naj bar dziej szko dli wych sub stan cja mi mniej nie bez piecz ny mi. 

1. Che mi ka lia pod le ga ją ce prze pi som RE ACH

Za sad ni czo prze pi som roz po rzą dze nia RE ACH pod le ga więk szość sub stan cji
che micz nych. Ist nie je bo wiem sze reg wy łą czeń od no szą cych się do środ ków ochro -
ny ro ślin, pro duk tów bio bój czych, pro duk tów lecz ni czych, ko sme ty ków, od pa dów
czy też do dat ków do żyw no ści lub pasz. Z uwa gi na ist nie nie od ręb nych prze pi sów
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No we pra wo daw stwo wpro wa dzo ne roz po rzą dze niem RE ACH jest więc
jed nym z eta pów pro wa dzą cych do po pra wy ochro ny zdro wia pra cow ni ków
na ra żo nych na dzia ła nie pro duk tów che micz nych.



od no szą cych się do wska za nych grup, wy łą cze nia do ty czą dzia ła nia nie któ rych lub
pra wie wszyst kich prze pi sów roz po rzą dze nia. Re je stra cji nie pod le ga ją rów nież sub -
stan cje po zy ski wa ne z przy ro dy, je że li nie są one nie bez piecz ne i nie by ły mo dy fi -
ko wa ne che micz nie.

2. Pierw szy etap RE ACH – re je stra cja sub stan cji

Re ali za cję idei no wych prze pi sów do ty czą cych che mi ka liów roz po czy na re je -
stra cja sub stan cji che micz nych w Eu ro pej skiej Agen cji ds. Che mi ka liów.

Prze wi du je się dwa eta py re je stra cji: re je stra cję wstęp ną oraz re je stra cję peł -
ną. Peł na re je stra cja jest obo wiąz ko wa dla pro du cen tów z Unii Eu ro pej skiej oraz im -
por te rów sub stan cji spo za niej. Z ko lei re je stra cja wstęp na jest do bro wol na.
Sko rzy sta nie z niej umoż li wia jed nak póź niej sze pro lon ga ty ter mi nów peł nej re je -
stra cji. W przy pad ku bra ku za re je stro wa nia sub stan cji pod czas wstęp nej re je stra cji,
pro duk cja lub wpro wa dza nie na ry nek eu ro pej ski che mi ka liów bę dzie moż li we
po ich za re je stro wa niu w peł nym pro ce sie re je stra cji.

Roz po rzą dze nie prze wi du je krót ki okres re je stra cji wstęp nej trwa ją cy od 1 czerw -
ca 2008 r. do 1 grud nia 2008 r.

Do ku men ta cja do wstęp nej re je stra cji po win na za wie rać:

� na zwę sub stan cji;

� nu mer EINECS i CAS lub in ne ko dy iden ty fi ku ją ce;

� imię i na zwi sko lub na zwę re je stru ją ce go;

� na zwi sko oso by do kon tak tu;

� prze wi dy wa ny ter min re je stra cji/za kres wiel ko ści ob ro tu.

Po 1 grud nia 2008 r. roz pocz nie się peł na re je stra cja. Wów czas wy ma ga ne bę -
dą do ku men ty re je stra cyj ne: do ssier tech nicz ne oraz ra port bez pie czeń stwa che -
micz ne go. Po nad to do ku men ta cja peł nej re je stra cji po win na za wie rać:

� toż sa mość pro du cen ta/im por te ra;

� iden ty fi ka cję sub stan cji;

� in for ma cje o pro duk cji i za sto so wa niach;

� kla sy fi ka cję i ozna ko wa nie;

� wy tycz ne bez piecz ne go sto so wa nia;

� pod su mo wa nie prze bie gu ba dań;

� szcze gó ło we pod su mo wa nie prze bie gu ba dań (je że li jest wy ma ga ne);

� wska za nie wszel kich zna nych in for ma cji o sub stan cji;

� pro po zy cje do ty czą ce ba dań (je że li są wy ma ga ne);

� pro po zy cje do ty czą ce bra ku ujaw nie nia czę ści in for ma cji.
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3. Re je stra cja przez pro du cen tów, im por te rów lub dal szych
użyt kow ni ków sub stan cji

Pro du cent lub im por ter sub stan cji ja ko ta kiej lub w pre pa ra cie ma obo wią zek jej
re je stra cji, ale ma też moż li wość wcze śniej szej re je stra cji wstęp nej. Po dob nie pro -
du cent lub im por ter wy ro bu, z któ re go sub stan cja jest uwal nia na w spo sób za mie -
rzo ny, ma obo wią zek jej re je stra cji, a wcze śniej moż li wość re je stra cji wstęp nej – o ile
sub stan cja nie by ła wcze śniej za re je stro wa na w od nie sie niu do te go za sto so wa nia
w tym łań cu chu do staw. Dys try bu tor sub stan cji ma obo wią zek prze ka zy wa nia in for -
ma cji w łań cu chu do staw.

Dal szy użyt kow nik sub stan cji, wy ko rzy stu ją cy sub stan cje w pro ce sach pra cy,
ma obo wią zek speł nić wy ma ga nia od no szą ce się do in for mo wa nia o za sto so wa niu
sub stan cji w gó rę łań cu cha do staw oraz sto so wać i za le cać środ ki w ce lu wła ści wej
kon tro li ry zy ka zwią za ne go ze sto so wa niem che mi ka liów. 
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III. Pod su mo wa nie

Usta wo daw stwo eu ro pej skie, do ty czą ce nie bez piecz nych sub stan cji che micz -
nych, od no si się do za gad nień zwią za nych z ob ro tem ty mi sub stan cja mi oraz
z ochro ną pra cow ni ków na ra żo nych na kon takt z ni mi.

Dy rek ty wy eu ro pej skie, usta la ją ce nor my wpro wa dza nia nie bez piecz nych sub -
stan cji na ry nek, za kła da ją cał ko wi te do sto so wa nie kra jo wych prze pi sów praw nych.
Z ko lei dy rek ty wy do ty czą ce ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków ma -
ją na ce lu mi ni mal ne do sto so wa nie prze pi sów po szcze gól nych państw człon kow -
skich. Ozna cza to, że pań stwa człon kow skie w pierw szym przy pad ku (w za sa dzie
na po zio mie kra jo wym) nie mo gą wpro wa dzić in nych ogra ni czeń, na to miast w dru -
gim przy pad ku – mo gą usta lać nor my kra jo we bar dziej ry go ry stycz ne od norm eu -
ro pej skich.

Wej ście w ży cie prze pi sów RE ACH wpły nie istot nie na oby dwie ka te go rie pra wo -
daw stwa. Pierw sze bę dą uchy la ne lub no we li zo wa ne w ce lu do sto so wa nia ich do re -
gu la cji praw nych RE ACH. W przy pad ku ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa
pra cow ni ków prze wi du je się na to miast, że in for ma cje uzy ska ne w wy ni ku za sto so -
wa nia sys te mu RE ACH przy czy nią się do sku tecz no ści tej ka te go rii pra wo daw stwa. 

W sys te mie RE ACH obo wią zek ten spad nie na pro du cen tów, któ rzy przed wpro -
wa dze niem swo ich pro duk tów do han dlu bę dą mu sie li do star czyć nie zbęd nych in -
for ma cji na ich te mat, umoż li wia jąc w ten spo sób pod ję cie nie zbęd nych środ ków
zmniej sza ją cych za gro że nie. RE ACH wpro wa dzi do stęp ność jed no li tych in for ma cji
o za re je stro wa nych sub stan cjach nie ob ję tych klau zu lą po uf no ści. 

Okres wdra ża nia RE ACH gwa ran tu je prze my sło wi che micz ne mu wie le lat
na zgro ma dze nie od po wied nich da nych do ty czą cych bez pie czeń stwa pro du ko wa -
nych i sto so wa nych sub stan cji. Za tem ogól na pro po zy cja sys te mu RE ACH jest jed -
nym z eta pów pro wa dzą cych do po pra wy ochro ny zdro wia pra cow ni ków
na ra żo nych na dzia ła nie pro duk tów che micz nych. 
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IV. Ma te ria ły źró dło we

1. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze
zmia na mi oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1239).

2. Usta wa z dnia 11 stycz nia 2001 r. o sub stan cjach i pre pa ra tach che micz nych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 ze zmia na mi oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra -
wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tekst jed no li ty – Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 wrze śnia 2003 r. w spra wie ozna ko wa nia
opa ko wań sub stan cji nie bez piecz nych i pre pa ra tów nie bez piecz nych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1679, ze zmia na mi z 2004 r. Nr 260, poz. 2595).

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 wrze śnia 2003 r. w spra wie kry te riów i spo -
so bu kla sy fi ka cji sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 
ze zmia na mi z 2007 r. Nr 174, poz. 1222). 

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 13 li sto pa da 2007 r. w spra wie kar ty cha rak -
te ry sty ki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).

8. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 14 mar ca 2003 r. w spra wie spo so bu ozna -
ko wa nia miejsc, ru ro cią gów oraz po jem ni ków i zbior ni ków słu żą cych do prze cho wy -
wa nia lub za wie ra ją cych sub stan cje nie bez piecz ne lub pre pa ra ty nie bez piecz ne 
(Dz. U. Nr 61, poz. 552).

9. Roz po rzą dze nie (WE) 1907/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 18 grud -
nia 2006 ro ku w spra wie re je stra cji, oce ny, udzie la nia ze zwo leń i sto so wa nych ogra -
ni czeń w za kre sie che mi ka liów (RE ACH), utwo rze nia Eu ro pej skiej Agen cji Che -
mi ka liów, zmie nia ją ce dy rek ty wę 1999/45/WE oraz uchy la ją ce roz po rzą dze nie Ra dy
(EWG) nr 793/93 i roz po rzą dze nie Ko mi sji (WE) nr 1488/94, jak rów nież dy rek ty wę
Ra dy 76/769/EWG i dy rek ty wy Ko mi sji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (opu bli ko wa ne w Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej se ria L nr 396
z 30 grud nia 2006 ro ku oraz spro sto wa nie w Dzien ni ku Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej
se ria L nr 136 z 29 ma ja 2007 r.).

10. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 20 kwiet nia 2005 r. w spra wie ba dań i po mia -
rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

11. Usta wa z dnia 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
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