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Narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie
bezpieczeñstwem pracy w przedsiêbiorstwie
– karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
raca w warunkach ekspozycji na
oddzia³ywanie szkodliwych
czynników chemicznych stwarza
mo¿liwoœæ wyst¹pienia niekorzystnych
skutków dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka,
a prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tych
nastêpstw i ich ciê¿koœæ okreœlane s¹ jako
ryzyko zawodowe.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia pracownika nale¿y
wyeliminowaæ te zagro¿enia wprowadzaj¹c œrodki zapobiegawcze. Do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy potrzebne s¹ informacje dotycz¹ce zagro¿eñ, które ju¿ zosta³y zidentyfikowane
i ich Ÿróde³, mo¿liwych skutków tych zagro¿eñ, stosowanych œrodków ochrony,
przepisów prawnych i norm okreœlaj¹cych
wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy na analizowanych stanowiskach.
Niebezpieczne substancje chemiczne
stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, przede wszystkim w œrodowisku pracy, jak równie¿ w œrodowisku naturalnym. Kompleksowa informacja o niebezpiecznych w³aœciwoœciach
poszczególnych substancji, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez nie zagro¿enia oraz o zasadach postêpowania z nimi
umo¿liwia racjonaln¹ i efektywn¹ politykê w zak³adach pracy, a tak¿e – w razie
awarii – ochronê ludzi i œrodowiska naturalnego poza zak³adem przemys³owym.
Najbardziej uniwersaln¹ form¹ przedstawienia najwa¿niejszych informacji
o substancjach chemicznych s¹ karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Stanowi¹ one istotny element programowania w³aœciwej profilaktyki technicznej,
organizacyjnej i medycznej w œrodowisku pracy i ¿ycia cz³owieka. S¹ wa¿nym
krokiem w procesie dostosowania naszego kraju do miêdzynarodowych uregulowañ prawnych, stosownie do zobowi¹zañ Polski wynikaj¹cych z art. 68 Uk³adu Europejskiego, ustanawiaj¹cego sto-

warzyszenie miêdzy Rzeczpospolit¹
Polsk¹ a Wspólnot¹ Europejsk¹ i ich pañstwami cz³onkowskimi, sporz¹dzonego
w Brukseli 16 grudnia 1991 r., a który
wszed³ w ¿ycie 1.02.1994 r.
Opracowywanie kart charakterystyk
substancji niebezpiecznych jest wiêc jedn¹
z form zapobiegania szkodliwemu dzia³aniu substancji chemicznych. Obowi¹zek
okreœlenia zasad bezpieczeñstwa przy produkcji, stosowaniu i transporcie substancji chemicznych wynika zarówno z dyrektyw Unii Europejskiej jak i konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP). Zobowi¹zania te zosta³y ujête
równie¿ w Kodeksie pracy [1]. W rozdziale dziesi¹tym Bezpieczeñstwo i Higiena
Pracy powiedziane jest wyraŸnie, ¿e za
stan bezpieczeñstwa w zak³adzie odpowiedzialny jest pracodawca i jego obowi¹zkiem jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z artyku³em 221 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych, nie
posiadaj¹cych kart charakterystyk tych
substancji. Producent i dostawca niebezpiecznej substancji ma obowi¹zek udostêpniæ nieodp³atnie odbiorcy kartê charakterystyki oraz informowaæ go o wszelkich wprowadzonych zmianach, w celu
podjêcia niezbêdnych œrodków zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
oraz ochron¹ œrodowiska. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e karta charakterystyki nie
ogranicza wprowadzenia do obrotu i stosowania niebezpiecznych preparatów.
We wszystkich przypadkach dostawcy substancji, które wymagaj¹ karty charakterystyk, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
za jej zawartoœæ, nawet jeœli sami jej nie
sporz¹dzali. Karty uzupe³nia siê z chwil¹
dop³ywu nowych informacji, których
mog¹ wymagaæ od dystrybutorów produktu, jak równie¿ ponownej oceny zwi¹zanego z nim ryzyka. Informacje takie

Zbiór kart charakterystyk substancji
niebezpiecznych jest opracowywany
w ramach Programu Wieloletniego
(b. SPR-1) pn. „Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w œrodowisku pracy” dofinansowanego przez Komitet
Badañ Naukowych

mo¿na uzyskaæ w ró¿ny sposób: na podstawie badañ i testów wykonanych przez
producenta, importera lub dostawcê, na
podstawie nowych danych z piœmiennictwa oraz na podstawie doœwiadczeñ zebranych w czasie stosowania.
Rozpowszechnienie informacji o substancjach chemicznych wœród pracuj¹cych z nimi ludzi posiada, oprócz aspektu czysto zdrowotnego, równie¿ aspekt
ekonomiczny.
Zobowi¹zania z zakresu okreœlenia zasad
bezpieczeñstwa zosta³y te¿ sformu³owane w:
– Dyrektywie 67/548/EWG w sprawie zbli¿enia przepisów prawnych dotycz¹cych klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych preparatów, wraz z jej kolejnymi nowelizacjami [2],
– Dyrektywie 88/379/EWG w sprawie zbli¿enia przepisów prawnych dotycz¹cych klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych
preparatów [2],
– Dyrektywie 91/155/EEC w sprawie zdefiniowania wymagañ dla systemu informacji o niebezpiecznych preparatach [3],
– Konwencji nr 148 dotycz¹cej ochrony pracowników przed zagro¿eniami zawodowymi
w œrodowisku pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, ha³asem i wibracj¹ [4],
– Konwencji nr 155 dotycz¹cej bezpieczeñstwa,
zdrowia pracowników i œrodowiska pracy [4],
– Konwencji nr 170 dotycz¹cej bezpieczeñstwa przy u¿ywaniu substancji chemicznych
w pracy [4].

Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ przystosowania prawa polskiego do wymagañ Krajów Wspólnoty Europejskiej –
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21 sierpnia 1997 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia [5]. Nak³ada ono na producenta i dostawcê szkodliwych substancji
chemicznych obowi¹zek posiadania kart
charakterystyki i sporz¹dzanie ich wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4 do
rozporz¹dzenia. Wzór karty jest jednak
przedstawiony w innym uk³adzie ni¿ zalecany w krajach WE, podano bowiem
konstrukcjê dziesiêciopunktow¹, w odró¿nieniu od zalecanych w krajach WE –
konstrukcji szesnastopunktowej.
W zwi¹zku z tym, 18 lutego 1999 r.
ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej [6], zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z 21 sierpnia
1997 r. i wprowadzaj¹ce za³¹cznik nr 5
zawieraj¹cy wzór karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej w konfiguracji szesnastopunktowej, dostosowany do
wymagañ WE, pozostawiaj¹c jednoczeœnie za³¹cznik nr 4 z rozporz¹dzenia
z wrzeœnia 1997 r. jako alternatywê dla
producentów polskich, nie eksportuj¹cych towarów.
Opracowywane i wydawane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy karty
charakterystyk substancji niebezpiecznych s¹ sporz¹dzane wed³ug wymagañ
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Ka¿da karta zawiera nastêpuj¹ce dane:
1 – identyfikacja substancji chemicznej i przedsiêbiorstwa
2 – sk³ad/informacja o sk³adnikach
3 – identyfikacja zagro¿eñ
4 – pierwsza pomoc
5 – postêpowanie w przypadku po¿aru
6 – postêpowanie w przypadku uwolnienia do
œrodowiska
7 – obchodzenie siê z substancj¹ i magazynowanie
8 – kontrola nara¿enia/œrodki ochrony indywidualnej
9 – w³aœciwoœci fizykochemiczne
10 – stabilnoœæ i reaktywnoœæ
11 – informacje toksykologiczne
12 – informacje ekologiczne
13 – postêpowanie z odpadami
14 – informacje o transporcie
15 – informacje dotycz¹ce uregulowañ prawnych
16 – inne informacje
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[5] i wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do rozporz¹dzenia MZiOP z dnia
18 lutego 1999 r. [6] oraz zgodnie z norm¹
miêdzynarodow¹ ISO 11014-1:1994 (E) [7]
i zaleceniami Dyrektywy 91/155/EEC
z marca 1991 r. [ 3].

Klasyfikacja substancji chemicznej
W weryfikowanej wersji kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wykonywana jest klasyfikacja substancji
chemicznej pod wzglêdem zagro¿eñ dla
zdrowia lub ¿ycia, zgodnie ze szczegó³owymi kryteriami przedstawionymi w
za³¹czniku nr 1 rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej [5]. Celem
klasyfikacji jest okreœlenie w³aœciwoœci
substancji, które mog¹ stwarzaæ ryzyko
w czasie normalnego stosowania lub
u¿ytkowania. Jako niebezpieczne klasyfikuje siê substancje chemiczne:
o w³aœciwoœciach wybuchowych, utleniaj¹cych, skrajnie ³atwo palnych,
wysoce ³atwo palnych, ³atwo palnych,
bardzo toksycznych, toksycznych,
szkodliwych, ¿r¹cych, dra¿ni¹cych,
uczulaj¹cych, rakotwórczych, mutagennych, dzia³aj¹cych na rozrodczoœæ
i niebezpiecznych dla œrodowiska.
Okreœlenie tych w³aœciwoœci pozwoli
na wskazanie zagro¿enia wynikaj¹cego
z nara¿enia na te substancje. Klasyfikacji dokonuje siê na podstawie w³aœciwoœci fizykochemicznych substancji oraz na
podstawie stopnia dzia³ania toksycznego.
W wykazie niebezpiecznych substancji
chemicznych stanowi¹cym za³¹cznik nr 2
do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 21 sierpnia
1997 r. [5], umieszczone s¹ substancje
niebezpieczne, dla których ustalono klasyfikacje i znakowanie. Brak substancji
w wykazie substancji niebezpiecznych
nie oznacza, ¿e nie wymaga ona klasyfikacji i nie jest niebezpieczna. W tym przypadku wykonuje siê w³asn¹ klasyfikacjê
i na podstawie zebranych informacji wybiera kategoriê niebezpieczeñstwa.
Dokonuj¹c klasyfikacji charakteryzuje
siê zagro¿enie, przypisuj¹c zwroty okreœlaj¹ce rodzaj ryzyka „R” – korzystaj¹c
z kryteriów zawartych w za³¹czniku nr 1

do rozporz¹dzenia MZiOS [5], zwroty
„S” dotycz¹ce prawid³owego postêpowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz informacje o znakowaniu
podaj¹c rodzaj znaku i symbolu ostrzegawczego okreœlaj¹cego kategoriê niebezpieczeñstwa (np. symbol „T” – oznacza substancjê toksyczn¹, „Xn” – substancjê szkodliw¹, „F” – substancjê
wysoce ³atwo paln¹, czy te¿ symbol „E”
– substancjê wybuchow¹).
Przyk³adowo, substancja wykazuj¹ca
w³aœciwoœci bardzo toksyczne ma przypisany symbol „T+”, znak ostrzegawczy
oznaczaj¹cy substancjê bardzo toksyczn¹
i odpowiednie zwroty okreœlaj¹ce zagro¿enie (zgodnie z kryteriami podanymi
w rozporz¹dzeniu MZiOS z dn. 21 sierpnia 1997 r.), np. „R26” – dzia³a bardzo
toksycznie w przypadku nara¿enia drog¹
oddechow¹ czy te¿ „R39” – zagra¿a powstaniem bardzo powa¿nych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Zwroty „S” dotycz¹ce prawid³owego
postêpowania z substancj¹ chemiczn¹
bardzo toksyczn¹ mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
„S1” – przechowywaæ w zamkniêciu;
„S36” – nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹.
Klasyfikacja substancji na podstawie
w³aœciwoœci fizykochemicznych polega na
okreœleniu w³aœciwoœci wybuchowych,
utleniaj¹cych i palnych. Konieczna jest
tak¿e informacja o wygl¹dzie, barwie i zapachu produktu, temperaturze wrzenia
i topnienia, temperaturze zap³onu pH, gêstoœci, rozpuszczalnoœci w wodzie i t³uszczach z podaniem rozpuszczalników,
wspó³czynnik podzia³u n-oktanol/woda
i masy cz¹steczkowej. Klasyfikacja na
podstawie toksycznoœci uwzglêdnia wyniki badañ pochodz¹ce z nara¿enia jednorazowego, powtarzalnego lub d³ugotrwa³ego, brane jest wiêc pod uwagê zarówno ostre jak i przewlek³e dzia³anie
toksyczne substancji chemicznych.
Klasyfikacje przeprowadza siê na
podstawie danych eksperymentalnych
zgodnie z kryteriami podanymi w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Podaje siê wiêc opis ró¿nych skutków
dzia³ania na organizm u¿ytkownika,

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 1/2001

które mog¹ wyst¹piæ w razie kontaktu
ze szkodliw¹ substancj¹ chemiczn¹.
Uwzglêdnia siê wiêc toksycznoœæ ostr¹
i przewlek³¹, dzia³anie miejscowe i
uczulaj¹ce oraz odleg³e skutki dzia³ania
substancji, jak np. dzia³anie rakotwórcze, mutagenne, które polega na wywo³ywaniu trwa³ych zmian w materiale genetycznym przekazywane komórkom
potomnym, czy wp³yw na rozrodczoœæ
w³¹cznie z dzia³aniem teratogennym,
czyli zdolnoœci¹ wywo³ywania przez
okreœlon¹ substancjê chemiczn¹ trwa³ych wad strukturalnych lub czynnoœciowych w zarodkach lub p³odach.
Uwzglêdnia siê tak¿e drogi wnikania do
organizmu: wdychanie, kontakt ze skór¹
i okiem, po³kniêcie. Klasyfikacjê substancji o dzia³aniu ¿r¹cym, dra¿ni¹cym
i uczulaj¹cym przeprowadza siê wg kryteriów Unii Europejskiej [8] i cytowanego ju¿ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia [5].
W przypadku nieodwracalnych, powa¿nych skutków zdrowotnych, które s¹
nastêpstwem powtarzanego lub przed³u¿onego dzia³ania, takich jak: dzia³anie
rakotwórcze, mutagenne i dzia³anie na
rozrodczoœæ, podstaw¹ klasyfikacji s¹
kryteria wg Miêdzynarodowej Agencji
Badañ nad Rakiem (IARC) [9], kryteria
wg Unii Europejskiej i rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z
dnia 21 sierpnia 1997 r. [5]. Substancjom
rakotwórczym nale¿¹cym do kategorii 1
i 2 wg wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia przypisuje siê symbol „T”, znak
ostrzegawczy okreœlaj¹cy substancjê toksyczn¹, zwroty: „R45” – mo¿e byæ przyczyn¹ raka i „S53” – unikaæ nara¿enia –
przed stosowaniem zapoznaæ siê z instrukcj¹.
Istnieje bezpoœredni zwi¹zek miêdzy
klasyfikacj¹ szkodliwej substancji chemicznej podan¹ w karcie charakterystyki
a oznakowaniem preparatu. Informacja
bowiem o zagro¿eniu umieszczona na
opakowaniu jest sporz¹dzona na podstawie klasyfikacji. Je¿eli substancja chemiczna zosta³a zakwalifikowana jako
niebezpieczna, wtedy etykieta na opa-

kowaniu musi zawieraæ nastêpuj¹ce
dane: nazwê chemiczn¹ substancji, nazwê handlow¹, nazwê i adres producenta
lub dostawcy wprowadzaj¹cego substancje do obrotu, znaki ostrzegawcze
z ich znaczeniem, okreœlenie rodzaju zagro¿enia oraz prawid³owego postêpowania z niebezpieczn¹ substancj¹ chemiczn¹, odpowiedni¹ do dokonanej klasyfikacji. Informacje powinny byæ zgodne z danymi zawartymi w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji
chemicznej.

Informacje ekologiczne
Substancje niebezpieczne dla œrodowiska wg rozporz¹dzenia MZiOS z dnia
21 sierpnia 1997 r. [5], w sprawie substancji chemicznych stwarzaj¹cych zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia, podzielono na dwie grupy na podstawie ich
dzia³ania ostrego lub przewlek³ego
w ekosystemie wodnym lub ich dzia³ania ostrego lub przewlek³ego w innych
ekosystemach.
Substancje te powinny byæ sklasyfikowane jako niebezpieczne dla œrodowiska i nale¿y im przypisaæ symbol „N”,
znak ostrzegawczy oznaczaj¹cy substancjê niebezpieczn¹ dla œrodowiska oraz
zwroty okreœlaj¹ce zagro¿enie np.: „R50”
– dzia³a bardzo toksycznie na organizmy
wodne, czy te¿ np. „R54” – dzia³a toksycznie na roœliny lub „R57” dzia³a toksycznie na pszczo³y.
Uwzglêdnia siê te¿ liczne dane z zakresu ekologii podane w nastêpuj¹cych
rozporz¹dzeniach:
– rozporz¹dzenie Ministra Ochrony
Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 5.11.1991 r. (Dz.U. nr 166
z 1991 r. poz. 503) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny
odpowiadaæ œcieki wprowadzone do wód
lub ziemi,
– rozporz¹dzenie Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 28.04.1998 r.
(Dz.U. nr 55 z 1998 r. poz. 3255) w
sprawie dopuszczalnych wartoœci stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych
w powietrzu.

Informacje dotycz¹ce prawid³owego
postêpowania z niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi
Problemy wystêpuj¹ce zarówno w œrodowisku pracy, jak i œrodowisku naturalnym s¹ bardzo z³o¿one, a ró¿norodnoœæ
sposobów u¿ytkowania wielu chemicznych substancji sprawia, ¿e nie jest mo¿liwe precyzyjne okreœlenie najbardziej
w³aœciwych warunków stosowania substancji bez szkody dla œrodowiska.
Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zawieraj¹ jednak liczne
istotne informacje z tego zakresu, dotycz¹ce m.in.:
• sposobów postêpowania w razie po¿aru spowodowanego szkodliw¹ substancj¹ chemiczn¹. S¹ to dane, których
znajomoœæ pozwoli w wielu przypadkach
unikn¹æ niebezpieczeñstwa po¿arowego.
Podawane s¹ wiêc odpowiednie œrodki
gaœnicze oraz œrodki gaœnicze, których nie
wolno u¿ywaæ ze wzglêdu na bezpieczeñstwo, szczególne zagro¿enia zwi¹zane
z nara¿eniem, wynikaj¹cym z w³aœciwoœci samej substancji, produktów spalania
i powstaj¹cych gazów. Podawane s¹ te¿
œrodki ochrony dla stra¿aków;
• postêpowanie w przypadku uwolnienia do œrodowiska – to przede wszystkim informacje o œrodkach ostro¿noœci
w zakresie ochrony œrodowiska, takie jak
zapobieganie przedostania siê szkodliwej
substancji chemicznej do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, rowów
odwadniaj¹cych. Podaje siê te¿ metody
oczyszczania, m.in.: u¿ycie materia³u
sorbcyjnego, jak piasek, ziemia okrzemkowa, substancje wi¹¿¹ce kwasy, trociny, redukcja gazów i dymów za pomoc¹
rozcieñczenia np. wod¹. Podaje siê te¿
metody oczyszczania, jak regeneracja,
neutralizacja lub likwidacja. Informacje
te powinny zapobiegaæ wtórnym zagro¿eniom;
• bardzo wa¿nym punktem s¹ zasady bezpiecznego magazynowania szkodliwej substancji chemicznej [10]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomieszczenia lub
zbiorniki do magazynowania wymagaj¹
prawid³owo opracowanego projektu,
³¹cznie z w³aœciw¹ wentylacj¹ i œciana-
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sji Gospodarczej ONZ oraz rozporz¹dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z 16 paŸdziernika 1997 r.
w sprawie przewozu drogowego materia³ów niebezpiecznych (Dz.U. nr 130,
poz. 872).

* * *

mi retencyjnymi. Nale¿y wymieniæ substancje, które nie mog¹ byæ przechowywane razem z omawian¹ substancj¹, ze
wzglêdu na niebezpieczne reakcje miêdzy nimi. Podaje siê równie¿ warunki
wymagane w pomieszczeniach, tj. temperaturê i wilgotnoœæ, wymagania oœwietlenia i innych urz¹dzeñ elektrycznych,
zapobieganie oddzia³ywaniom elektrostatycznym.
Zasady postêpowania podczas transportu szkodliwych substancji chemicznych [11] okreœlono w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych porozumieniach miêdzynarodowych w sprawie transportu i pakowania
niebezpiecznych towarów. S¹ to: Umowa Europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), której jednolity
tekst sporz¹dzono w Ministerstwie Transportu Wewnêtrznego Europejskiej Komi-
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Wyczerpuj¹co opracowane karty
charakterystyki substancji niebezpiecznych pozwalaj¹ pracodawcom zapewniæ bezpieczeñstwo pracownikom, podj¹æ niezbêdne œrodki zwi¹zane z higien¹
pracy oraz ochron¹ œrodowiska. S¹ podstawowym Ÿród³em informacji o niebezpiecznych w³aœciwoœciach poszczególnych substancji chemicznych, rodzaju i rozmiarach stwarzanego przez
nie zagro¿enia dla ludzi i œrodowiska
naturalnego oraz o zasadach postêpowania z nimi na etapie produkcji, w
transporcie, podczas stosowania i magazynowania. S¹ te¿ wa¿nym krokiem
w procesie dostosowywania naszego
kraju do miêdzynarodowych uregulowañ prawnych.
Karty s¹ przeznaczone dla wszystkich
stykaj¹cych siê z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Powinny byæ
gromadzone i wykorzystywane w zak³adach pracy produkuj¹cych substancje i
preparaty chemiczne, jednostkach uczestnicz¹cych w ich obrocie, jednostkach projektuj¹cych instalacje oraz jednostkach
uczestnicz¹cych w ratowaniu ludzi i mienia, zagro¿onych dzia³aniem niebezpiecznych materia³ów chemicznych.
Mog¹ równie¿ s³u¿yæ ratownictwu chemicznemu i kolejowemu, s³u¿bom sanitarno-epidemiologicznym, Pañstwowej
Inspekcji Pracy, Pañstwowej Inspekcji
Ochrony Œrodowiska, Stra¿y Granicznej
oraz Stra¿y Po¿arnej.

Obecnie karty charakterystyk dla 375
substancji chemicznych s¹ dostêpne
w wersji elektronicznej na CD-ROM.
Baza ta jest systematycznie poszerzana
i aktualizowana.
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