Ocena realizacji wymogów w zakresie
stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pytanie

Podstawa
prawna
Czy stosowane są niebezpieczne substancje, substancje stwarzające zagrożenie?
art. 4 ust.11)
art. 4 ust.21)
Czy stosowane są niebezpieczne/stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne?
art. 4 ust.11)
art. 4 ust.21)
Czy pracodawca posiada aktualny spis stosowanych substancji niebezpiecznych, mieszanin art. 221 § 22)
niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie? art. 251)
Czy dla każdej posiadanej/stosowanej substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej,
substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie istnieje karta
charakterystyki?
Czy pracodawca posiada karty charakterystyki dla mieszanin chemicznych niezaklasyfikowanych
jako niebezpieczne, dla których istnieje obowiązek dostarczenia karty charakterystyki?
Czy stosowane substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny są oznakowane w sposób widoczny i
umożliwiający ich identyfikację?

art. 221 § 22)
art. 353)
art. 31 ust. 33)
art 353)
art. 221 § 12)
art. 20 ust. 11)
art. 20 ust. 21)

OGRANICZENIA I ZAKAZY
7.

Czy podmiot stosuje niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne (mieszaniny
lub wyroby je zawierające) wymienione w Załączniku XVII rozporządzenia REACH,
podlegające ograniczeniom lub zakazom?
Jeśli tak, wymienić czego dotyczą ograniczenia

Załącznik XVII3)

8.

Czy stosowane niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne (lub mieszaniny je
zawierające) wymienione w załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegające
ograniczeniom, spełniają warunki ograniczenia?
Jeśli tak wymienić jakie to są substancje/mieszaniny

art. 67 ust. 13)

ZEZWOLENIA
9.

Czy podmiot stosuje substancje (lub mieszaniny je zawierające) wymienione w Załączniku XIV Załącznik XIV3)
Rozporządzenia REACH, podlegające procedurze udzielania zezwoleń?
Jeśli tak, wymienić jakie:
ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKA NA STANOWISKU PRACY

Lp.

Pytanie

Podstawa
prawna
art. 353)
art. 32 ust. 1 lit. d3)

10.

Czy pracownicy stosujący substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny mają dostęp do informacji
zawartych w ich kartach charakterystyki lub do informacji przekazanych zgodnie z art. 32.1. lit.
d)?

11.

Czy pracodawca wdrożył zalecane środki kontroli ryzyka, które określono w dostarczonych
kartach charakterystyki lub w informacjach przekazanych zgodnie z art. 32?

art. 37 ust. 53)
art. 221 § 32)

12.

Czy są dostępne dla pracowników instrukcje bhp/stanowiskowe uwzględniające informacje
zawarte w kartach charakterystyki?

§ 414)
art. 2374 § 22)

13.

Czy pracodawca zapewnia właściwe środki ochrony indywidualnej ?

art. 2376 § 12)
§ 39 lit. c4)
Załącznik Nr 24)

14.

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej?

Załącznik Nr 24)

15.

Czy zapewniono pracownikom odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku?

§ 444)

16.

Czy w pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników
środkami żrącymi zainstalowane są natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia
całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu?

§ 103 ust. 14)
§ 103 ust. 24)

PRZECHOWYWANIE
Lp.
17.

18.
19.
20.
21.

Pytanie

Podstawa prawna

art. 221 § 12)
§ 934)
§ 944)
§ 2 ust. 15)
§ 55)
art. 21 ust.11)
Czy sposób przechowywania substancji chemicznych i/lub ich mieszanin jest zgodny z zasadami art. 313)
zawartymi w karcie charakterystyki?
Czy pomieszczenia, urządzenia (aparatura, opakowania), w których stosuje się / przechowuje się § 994)
niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny są odpowiednie
do ich właściwości?
Czy w magazynach niebezpiecznych substancji chemicznych i/lub ich mieszanin są wywieszone § 96 ust. 24)
instrukcje określające ich sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu?
Czy z treścią tych instrukcji zapoznani są pracownicy zatrudnieni przy tych pracach?
§ 96 ust. 24)
Czy substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny są przechowywane w miejscach i opakowaniach do
tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych?

Czy stan techniczny opakowań zawierających substancje chemiczne i/lub ich mieszaniny
22. uniemożliwia wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas normalnego
użytkowania?
Czy pojemniki i opakowania substancji/mieszanin chemicznych nie mają cech opakowań służących
23.
do środków spożywczych?

§ 94 ust. 14)
art.22 ust.1, pkt.141)
§ 94 ust. 34)
art. 22 ust.1 pkt.51)

Stosowanie produktów biobójczych
24.

Czy produkt biobójczy jest stosowany w sposób racjonalny oraz zgodny z zaleceniami na etykiecie Art. 6 pkt 1pkt. 26)
i ulotce informacyjnej?

1)

Ustawa z dnia 25 luty 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1203 ze zm.).

2)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

3)

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE REACH (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
4)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
5)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz

pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny
niebezpieczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1368).
6)

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 ze zm.).

