Ocena realizacji wymogów w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako
składników mieszanin lub w wyrobach
1. Czy dostawca wprowadzający do obrotu jest:
producentem, importerem, dystrybutorem, wyłącznym przedstawicielem, dalszym użytkownikiem ?
2. Czy dostawca wprowadza do obrotu substancje chemiczne w ich postaci własnej, jako składniki mieszanin lub
w wyrobach, wymagające rejestracji ?
Pytanie

Lp.
1.

Czy została przeprowadzona rejestracja wstępna?

2.

Czy dokonano rejestracji substancji?

3.

Czy są wprowadzane do obrotu produkty biobójcze?

4.

Czy Inspektorowi do Spraw Substancji Chemicznych przekazano informację o
mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie, wytwarzanej lub
sprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy dostępne są karty charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i
mieszanin niebezpiecznych/substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie?
Czy karty charakterystyk przekazywane są odbiorcom substancji chemicznych lub
mieszanin chemicznych?

5.
6.

Podstawa
prawna
art. 281)
art. 51)
art. 27b pkt 23)
art. 27b pkt 33)
art. 15 ust. 12)

art. 31 ust. 11)
art. 31 ust. 11)

OGRANICZENIA I ZAKAZY
7.

8.

9.

Czy podmiot wprowadza do obrotu niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje Załącznik XVII1)
chemiczne (mieszaniny lub wyroby je zawierające) wymienione w Załączniku XVII
rozporządzenia REACH, podlegające ograniczeniom lub zakazom?
Jeśli tak, wymienić czego dotyczą ograniczenia
Czy wprowadzane do obrotu niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje art. 67 ust. 11)
chemiczne (lub mieszaniny je zawierające) wymienione w załączniku XVII
rozporządzenia REACH, podlegające ograniczeniom, spełniają warunki ograniczenia?
Jeśli tak wymienić jakie to są substancje/mieszaniny
Czy
wprowadzane są do obrotu substancje (lub mieszaniny je zawierające) Załącznik XIV1)
wymienione w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH, podlegające procedurze
udzielania zezwoleń?
Jeśli tak, wymienić jakie:
PRZECHOWYWANIE

Lp.

Pytanie

Podstawa
prawna
10. Czy substancje i mieszaniny chemiczne są przechowywane
w miejscach i art. 221 §14)
opakowaniach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych i art. 221 §24)
zabezpieczonych?
§ 935)
§ 945)
11. Czy sposób przechowywania substancji/mieszanin chemicznych jest zgodny z art. 37 ust. 51)
zasadami zawartymi w karcie charakterystyki?

12. Czy pomieszczenia, urządzenia (aparatura, opakowania), w których stosuje się / § 935)
przechowuje się substancje i mieszaniny niebezpieczne są odpowiednie do ich
właściwości?

13. Czy w magazynach chemicznych substancji i mieszanin niebezpiecznych są § 96 ust. 25)
wywieszone instrukcje określające ich sposób składowania, pakowania, załadunku i
transportu?
14. Czy z treścią tych instrukcji zapoznani są pracownicy zatrudnieni przy tych pracach?
§ 96 ust. 25)
15. Czy stan techniczny opakowań zawierających substancje i mieszaniny chemiczne § 945)
uniemożliwia wydostanie się zawartości opakowania na zewnątrz podczas normalnego
użytkowania?

1)

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.).
2)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r., poz.

1203 ze zm.).
3)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261).

4)

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

5)

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.).

