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BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

Metodyka działań dotycząca zasad bezpiecznego 

postępowania z chemikaliami obejmuje:

• wskazanie chemikaliów, które ze względu na swoje 

właściwości stwarzają tak duże zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz dla 

środowiska, że należy je uznać za niebezpieczne;

• rodzaje zagrożeń stwarzanych przez te produkty, 

a także ich wykaz zawierający informację o tych 

zagrożeniach;

• ustalenie metod badań i kryteriów oceny ich wyników 

uprawniających do takiego zaklasyfikowania,



BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

Rozpoczęty w drugiej połowie XX wieku lawinowy rozwój 
produkcji, globalizacja wymiany handlowej i rosnące zużycie 
chemikaliów wymusiły konieczność opracowania 
skutecznego systemu wzmożonej kontroli nad nimi.

W Unii Europejskiej wynikiem tych działań było uchwalenie 
przez Parlament Europejski Rozporządzenia*) (WE) 
1907/2006 (REACH).

Bezpośrednią przyczyną jego powstania była potrzeba 
unowocześnienia systemu bezpieczeństwa 
chemicznego Unii Europejskiej po wstąpieniu do 
niej nowych państw (w tym Polski), a zwłaszcza 
zaktualizowanie danych o ilości i rodzajach 
produkowanych i stosowanych chemikaliów, ich 
właściwościach i stwarzanych przez nie 
zagrożeniach.

*)Regulation–odpowiednik polskiej Ustawy 



REACH
Registration, Evaluation, Authorisation

and Restriction of CHemicals

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów

Obowiązuje od 1 czerwca 2007 r.



CLP
Classification, Labeling and Packaging of 

Substances and Mixtures

Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Wdrożenie przyjętego przez ONZ w 2002 r.  - Globalnie 

Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 

(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals).

Członkowie ONZ (w tym UE) zobowiązali do jego wdrożenia do 2008 r.

Weszło w życie 20 stycznia 2009 r.



Zarządzanie chemikaliami powinno być zgodne 

z zasadami REACH/ GHS/ CLP, ale jak przez to 

przebrnąć?



CLP
Classification, Labeling and Packaging of 

Substances and Mixtures

Przepisy obowiązują:

 w odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 2010 r.,

 w odniesieniu do mieszanin od dnia 1 czerwca 2015 r.,

czyli od tych dat klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji 

i mieszanin - wyłącznie zgodnie z nowymi przepisami.

WYJĄTEK - OKRES PRZEJŚCIOWY

 Mieszaniny:  Dotychczasowe oznakowania i karty 

charakterystyki dla mieszanin wprowadzonych do obrotu 

przed 1 czerwca 2015 r.  mogą być stosowane do 

1 czerwca 2017 r.



CLP
Classification, Labeling and Packaging of 

Substances and Mixtures

Najważniejsze zmiany (z punktu widzenia użytkownika

substancji chemicznych):

 nomenkulatura

 klasyfikacja

 oznakowania

 zwroty

 karta charakterystyki



CLP:   Piktogramy/ klasyfikacja – zagrożenia

zagrożenia dla zdrowia

• toksyczność ostra 

kat. 1, 2, 3

• działanie żrące na skórę

• poważne uszkodzenie 

oczu

• działanie drażniące na skórę/oczy

• działanie uczulające na skórę

• toksyczność ostra kat. 4

• działanie toksyczne na narządy 

docelowe, narażenie jednorazowe 

kat. 3

• rakotwórczość

• działanie mutagenne

• działanie szkodliwe na rozrodczość

• działanie uczulające na drogi 

oddechowe

• działanie toksyczne na narządy 

docelowe kat. 1, 2

• zagrożenie spowodowane aspiracją

zagrożenia fizyczne

• wybuchowe

• łatwopalne

• samoreaktywne

• piroforyczne

• nadtlenki organiczne

• samonagrzewające się

• uwalniające gazy w kontakcie z wodą

• utleniające

• działające 

korodująco na 

metale

• gazy pod ciśnieniem

zagrożenie dla środowiska

• ostre zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1

• przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego 

kat. 1, 2

• zagrożenie dla warstwy ozonowej kat. 1



CLP Hasło ostrzegawcze

 Etykieta zawiera odpowiednie hasło ostrzegawcze zgodne 

z klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny stwarzającej 

zagrożenie.

 Hasło ostrzegawcze oznacza wyraz wskazujący na 

odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia 

czytającego o potencjalnym zagrożeniu; wyróżnia się 

następujące dwa poziomy:

a) niebezpieczeństwo oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące 

na bardziej poważne kategorie zagrożeń,

b) uwaga oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na 

kategorie zagrożeń niższego stopnia.

 Jeżeli na etykiecie występuje hasło ostrzegawcze

„niebezpieczeństwo”, nie umieszcza się dodatkowo hasła

ostrzegawczego „uwaga”.



CLP Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 Zwrot przypisany klasie i kategorii zagrożenia opisujący 

rodzaj zagrożeń wywoływanych przez substancję lub 

mieszaninę stwarzającą zagrożenie, w tym, w odpowiednich 

przypadkach, stopień zagrożenia. 

 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia mają brzmienie 

zgodne z załącznikiem III rozporządzenia CLP i zostały 

nazwane zwrotami zagrożenia (hazard) znakowanymi 

symbolem „H” (zastępując poprzednie zwroty „ryzyka” 

znakowane symbolem „R”),

 H 2** - zwroty wskazujące zagrożenia fizykochemiczne

 H 3** - zwroty wskazujące zagrożenia dla zdrowia ludzi

 H 4** - zwroty wskazujące zagrożenia dla środowiska



CLP Zwroty wskazujące środki ostrożności

 Dotychczas takie zwroty były znakowane symbolem „S”, 

w rozporządzeniu użyto symboli „P”.

W załączniku IV zwroty wskazujące środki ostrożności 

podzielono na następujące grupy:

 P1** - ogólne (np. P102 – Chronić przed dziećmi),

 P2** - zapobieganie (np. P234 – Przechowywać 

wyłącznie w oryginalnym pojemniku),

 P3** - reagowanie (np. P315 – Natychmiast zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza),

 P4** - przechowywanie (np. P403 – Przechowywać 

w dobrze wentylowanym miejscu),

 P5** - usuwanie (np. P501 – Zawartość/pojemnik 

usuwać do …



REACH Karta charakterystyki

 Karta charakterystyki (ang. safety data sheet – SDS) jest 

powszechnie przyjętym i skutecznym sposobem dostarczania 

informacji odbiorcom substancji i mieszanin w UE. 

 Stanowi ona integralną część systemu stworzonego na 

mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). 

 Pierwotne wymagania określone w rozporządzeniu REACH 

w odniesieniu do kart charakterystyki zmodyfikowano 

w celu uwzględnienia zasad dotyczących kart charakterystyki 

w ramach Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) 

oraz włączenia do prawodawstwa UE innych elementów 

GHS wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

(CLP) (zmiany w załączniku II do rozporządzenia REACH).

SDS dostarczona odbiorcy przed 1 czerwca 2015 r. 

może nadal być wykorzystywana do 31 maja 2017 r.



REACH Karta charakterystyki

Karty charakterystyki stanowią sposób dostarczenia 

odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa 

w odniesieniu do substancji i mieszanin w przypadku, gdy: 

 substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako 

stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP; 

 jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do 

bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała 

i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

(vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII 

do rozporządzenia REACH; lub 

 substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów 

na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze 

udzielania zezwoleń zgodnie z art. 59 ust. 1 REACH. 

Kart charakterystyki nie trzeba dostarczać w przypadku wyrobów.



REACH Karta charakterystyki
Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji: 

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

2. Identyfikacja zagrożeń

3. Skład/ informacja o składnikach

4. Środki pierwszej pomocy

5. Postępowanie w przypadku pożaru

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

8. Kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

10. Stabilność i reaktywność

11. Informacje toksykologiczne

12. Informacje ekologiczne

13. Postępowanie z odpadami

14. Informacje dotyczące transportu

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

16. Inne informacje



REACH Karta charakterystyki

 W przypadku gdy sporządzono raport bezpieczeństwa 

chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się 

stosowne SCENARIUSZE NARAŻENIA - w celu łatwiejszego 

odwoływania się do nich w odpowiednich pozycjach karty

 Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych 

informacji o substancji lub mieszaninie w celu kontroli chemikaliów 

na stanowisku pracy

 Pracodawcy oraz pracownicy korzystają z karty jako źródła 

informacji o zagrożeniach, w tym zagrożeniach dla środowiska, oraz 

w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa 

 Podane informacje umożliwiają pracodawcy: 

a) stworzenie programu aktywnej ochrony pracowników, w tym 

szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy; oraz 

b) uwzględnienie wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony 

środowiska  



Karty charakterystyki i aktualny spis 

niebezpiecznych substancji i mieszanin –

obowiązki stosującego

 Art. 221 § 2. Kodeksu pracy:

„Niedopuszczalne jest stosowanie substancji 

niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji 

stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej 

zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych 

substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, 

a także opakowań zabezpieczających przed ich 

szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem”.



Załącznik 2. 

Spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w jednostce organizacyjnej CM UJ: ......

L.p.

Nazwa 

substancji

lub mieszaniny

Skład 

mieszaniny

Numer 

indeksowy

Numer 

WE

Numer 

CAS

Klasyfikacja i 

oznakowanie wg 

GHS 

Ilość zużycia 

/zmianę rob.

(miesiąc/ rok)

Częstotliwość 

stosowania 

(narażenia)

1. Metanol cz.d.a. / 100% 603-001-00-X 200-659-6 67-56-1
Flam. Liq. 2; H225

...
1l/ miesiąc

2 h/ zm. rob.;

80 dni/ rok



Załącznik 2. 

Spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w jednostce organizacyjnej CM UJ: ......
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substancji

lub mieszaniny

Skład 

mieszaniny
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indeksowy

Numer 

WE

Numer 
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Klasyfikacja i 

oznakowanie wg 

GHS 

Ilość zużycia 

/zmianę rob.
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(narażenia)

1. Metanol cz.d.a. / 100% 603-001-00-X 200-659-6 67-56-1
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...
1l/ miesiąc
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80 dni/ rok



Załącznik 2. 

Spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w jednostce organizacyjnej CM UJ: ......

Lp

Nazwa 

substancji

lub mieszaniny

Skład mieszaniny
Numer 

indeksowy

Numer 

WE

Numer 

CAS

Klasyfikacja i 

oznakowanie wg 

GHS 

Ilość zużycia 

/zmianę rob.

(miesiąc/ rok)

Częstotliwość 

stosowania 

(narażenia)

1.
Quick Start 

Bradford Reagent

Kwas fosforowy(V): 5-10% - 231-633-2 7664-38-2
STOT SE 2; H371 1ml/ miesiąc

2 h/ zm. rob.;

4x/tydzieńMetanol: 2,5-5% - 200-659-6 67-56-1
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Nazwa 

substancji

lub mieszaniny

Skład mieszaniny
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1.
Quick Start 
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NAJCZĘSTSZY BŁĄD PRZY SPORZĄDZANIU SPISU:

• UMIESZCZANIE KLASYFIKACJI SKŁADNIKÓW 

MIESZANINY ZAMIAST KLASYFIKACJI MIESZANINY

• UMIESZCZANIE KLASYFIKACJI SKŁADNIKÓW 

MIESZANINY NAWET GDY MIESZANINA NIE JEST 

KLASYFIKOWANA JAKO STWARZAJĄCA ZAGROŻENIE!!!



Załącznik 2. 

Spis niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w jednostce organizacyjnej CM UJ: ......

Lp

Nazwa 

substancji

lub mieszaniny

Skład mieszaniny
Numer 

indeksowy

Numer 

WE

Numer 

CAS

Klasyfikacja i 

oznakowanie wg 

GHS 

Ilość zużycia 

/zmianę rob.

(miesiąc/ rok)

Częstotliwość 

stosowania 

(narażenia)

1. DNAzol Reagent
Guanidine isothiocyanate  

40-70%
209-812-1 593-84-0

Acute Tox. 4 –

H302 ...
1ml/ miesiąc

2 h/ zm. rob.;

4x/tydzień



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



Karta charakterystyki – istotne dane



TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA

 Toksyczne (szkodliwe) substancje chemiczne są to substancje stałe, ciekłe 

lub gazowe powodujące szkodliwe efekty w organizmach żywych. Mogą 

być wchłaniane (przedostawać się) do organizmu drogą oddechową, 

przez skórę, błony śluzowe i drogą pokarmową, chociaż ta ostatnia 

w praktyce toksykologii zawodowej jest rzadko spotykana.

 Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe 

i układowe. Mogą one działać w sposób ostry, podostry i przewlekły.

 Wyróżnia się także odległe następstwa ekspozycji na substancje 

szkodliwe – definiowane jako procesy patologiczne rozwijające się 

w eksponowanym organizmie po dłuższym, niekiedy wieloletnim okresie 

utajenia lub dopiero w następnych pokoleniach. Zmiany te, o różnym 

charakterze, często przyjmują postać nowotworów lub chorób 

genetycznych (działanie rakotwórcze/kancerogenne oraz mutagenne).

 Szczególną uwagę należy zwrócić na szkodliwe działanie substancji 

chemicznych na funkcje rozrodcze mężczyzn i kobiet (działanie gonado-

toksyczne), a także na rozwój płodu i powstawanie deformacji oraz 

odstępstw od jego normalnej budowy (działanie kancerogenne 

i teratogenne).



TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA

W rozporządzeniu CLP pojawiają się nowe pojęcia zagrożeń: 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe 

i powtarzane), gdzie:

 Organ docelowy to organ, w którym substancja lub mieszanina jest 

odkładana i powoduje niepożądane skutki.

 Działanie na narządy docelowe może dotyczyć jednego lub większej 

liczby narządów jednocześnie. Ważniejsze narządy docelowe to skóra, 

wątroba, płuca, układ nerwowy i nerki.

 Zagrożenie spowodowane aspiracją

 Aspiracja oznacza przedostanie się substancji bądź mieszaniny ciekłej 

albo stałej przez jamę ustną lub nosową lub pośrednio (na drodze 

wymiotów) – do tchawicy i dolnych dróg oddechowych 

(zachłyśniecie, zadławienie). 

 Toksyczność spowodowana aspiracją obejmuje poważne skutki ostre, 

takie jak chemiczne zapalenie płuc, różne stopnie uszkodzenia płuc, 

a nawet śmierć.



TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA
 Dawka – ilość substancji chemicznej wchłonięta do organizmu 

określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych 

efektów biologicznych (objawów), wyrażonych odsetkiem organizmów 

reagujących na tę dawkę. Dawkę wyraża się w jednostkach wagowych 

na masę (np. 5 mg/kg) lub na powierzchnię ciała (np. 0,02 mg/cm2); 

niekiedy dodatkowo określa się czas działania (np. na dobę).

 Zatem, możliwość wystąpienia efektu działania toksycznego zależy od 

wielkości dawki. Rodzaje dawek:

 dawka nieskuteczna – ilość substancji nie działająca na organizmy 

testowe, mniejsza od dawki progowej i wyznaczana po jej ustaleniu;

 dawka progowa – najmniejsza ilość substancji chemicznej, wywołująca 

efekt u 5% zwierząt doświadczalnych (organizmów testowych);

 ED50 – dawka skuteczna medialna – dawka substancji wywołująca efekt 

u 50% populacji testowej;

 LD100 – dawka śmiertelna bezwzględna – najmniejsza ilość substancji 

powodująca śmierć 100% zwierząt doświadczalnych/ populacji testowej;

 LD50 – dawka śmiertelna medialna – ilość substancji, która podana 

zwierzętom doświadczalnym doustnie lub na skórę powoduje śmierć 

połowy zwierząt w badanej grupie.



TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA
 Aby scharakteryzować środowisko, w którym występuje czynnik 

szkodliwy stosowane jest także pojęcie stężenia substancji szkodliwej.

 LC50 – stężenie śmiertelne medialne – ustala się na podstawie stężenia 

substancji (mg/l lub mg/m3), która podana zwierzętom doświadczalnym 

inhalacyjnie przez zadany czas (w godzinach) powoduje śmierć połowy 

zwierząt w badanej grupie.



TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA
 Pochłonięta dawka będzie zależeć od stężenia, masy lub objętości 

medium, z którym organizm pozostaje w bezpośrednim kontakcie, oraz 

szybkości wchłaniania substancji szkodliwej przez organizm.

 Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem 

substancji toksycznej na organizm. Ze względu na dynamikę jego 

przebiegu oraz mechanizm działania substancji toksycznej na organizm, 

zatrucia można podzielić na:

 ostre – proces chorobowy wywołany przez substancję toksyczną 

wchłoniętą do organizmu w dawce jednorazowej, charakteryzujący się 

na ogół dużą dynamiką objawów klinicznych;

 podostre – szkodliwe zmiany w organizmie występujące w sposób mniej 

gwałtowny po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki;

 przewlekłe – proces chorobowy powstający w warunkach 

długotrwałego narażenia na substancję toksyczną. Przebieg zatruć 

zawodowych ma przeważnie charakter przewlekły.

 Celem prowadzenia oceny toksykologicznej substancji 

chemicznych jest ustalenie bezpiecznych warunków ich 

produkcji, dystrybucji i stosowania



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Rozporządzenie MPiPS z 29listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) – wartość średnia ważona 
stężenia (mg/m3), którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8h 
dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy 
określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej 
nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz 
w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) – wartość 
średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian 
w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie 
dłużej niż 15 min. i nieczęściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, 
w odstępie czasu nie krótszym niż 1h.

 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe/ Progowe (NDSP) –
wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia 
pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym 
momencie.



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
KATEGORIA A KATEGORIA B KATEGORIA C KATEGORIA D KATEGORIA E

H315 H302 H301 H300 H334

H319 H312 H311 H310 H350 (i)

H335 H332 H331 H330 H340

H336 H314 H351 H341

H318 H360 (F/D)

H317 H361 (f/d)

H371/373 H362

EUH070/071 H370/372



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO



CZYNNIKI CHEMICZNE –

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO



DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PREWENCYJNE

NATRYSKI OCZOMYJKI



DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PREWENCYJNE

SZAFY NA ODCZYNNIKI WYCIĄGI



DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I PREWENCYJNE

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Sale laboratoryjne –

wyposażenie/ organizacja prac 

badawczych/ porządek i higiena 



KRÓTKIE PODSUMOWANIE

NIE RYZYKUJ SWOIM ZDROWIEM I ŻYCIEM 

Z POWODU IGNORANCJI !!!

• Bądź świadomy zagrożeń związanych ze stosowaniem 

substancji chemicznych

• Informacji szukaj w KARTACH CHARAKTERYSTYKI

• Pamiętaj!!! Nawet niewielka ilość bardzo toksycznej 

substancji może spowodować poważne skutki zdrowotne!



Dziękuję za uwagę


