
Wstêp
Światowa produkcja substancji che-

micznych wzros³a z miliona ton w 1930 r. do 
ponad 400 milionów ton obecnie. Na ca³ym 
świecie zarejestrowanych jest dziś ok. 16 mln 
środków chemicznych; na europejskim 
rynku – ponad 100 tys. Z tej liczby 30 tys. 
znajduje siê w obrocie, w ilości przekracza-
j¹cej 1 tonê rocznie. Przemys³ chemiczny 
w Unii Europejskiej, wytwarzaj¹cy ok. 1/3 
ca³kowitej produkcji globalnej, jest najwiêk-
szym przemys³em chemicznym świata: jego 
obroty w krajach cz³onkowskich szacowano 
w 2003 r. na 556 miliardów euro. Jest on 
te¿ trzecim co do wielkości przemys³em 
europejskim, zatrudniaj¹cym oko³o 1,7 mln 
pracowników.

Substancje chemiczne mog¹ byæ przy-
czyn¹ wielu chorób, miêdzy innymi za-
wodowych, równie¿ nowotworowych. 
Z danych Eurostatu (Europejskiego Biura 
Statystycznego) dotycz¹cych 2001 roku wy-
nika, ¿e od 18 do 30% przypadków chorób 
zawodowych rozpoznanych w Europie jest 
spowodowanych nara¿eniem na dzia³anie 
substancji chemicznych. Oko³o 32 mln osób 
jest nara¿onych podczas wykonywania 
pracy zawodowej na kontakt z substancjami 
rakotwórczymi, w dawkach, które mog¹ 

byæ niebezpieczne dla zdrowia. Prawie 90% 
nowotworów rozpoznanych jako zwi¹zane 
z wykonywan¹ prac¹ jest spowodowanych 
oddzia³ywaniem niebezpiecznych substancji 
chemicznych. Dotyczy to g³ównie azbestu 
(86%), a tak¿e takich substancji, jak aminy 
aromatyczne, chrom (VI), wêglowodory 
aromatyczne, w szczególności wielopierście-
niowe, barwniki azowe itd.

W 2006 r. zg³oszono w Polsce wy-
stêpowanie na stanowiskach pracy 280 
rakotwórczych lub mutagennych substancji 
chemicznych, to jest ponad 11% wiêcej ni¿ 
w 2005 roku. Obecnie obowi¹zuj¹cy wykaz 
obejmuje 819 takich substancji. Nara¿enie 
na dzia³anie rakotwórczych lub mutagen-
nych substancji chemicznych zg³osi³o 1916 
zak³adów pracy z ca³ego kraju – o ponad 
5% wiêcej ni¿ w 2005 r.

Rozporz¹dzenie REACH
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskie-

go dotycz¹ce nowego systemu prawnego 
w procedurze rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w za-
kresie chemikaliów (w skrócie REACH) obo-
wi¹zuje w Polsce i w pozosta³ych krajach Unii 
Europejskiej od 1 czerwca 2007 r., przy czym 
niektóre przepisy stosuje siê od 1 sierpnia 
2008 r. lub zaczn¹ one obowi¹zywaæ nawet 
później – od 1 czerwca 2009 r.

Jego g³ównym zadaniem jest zmniej-
szenie zagro¿eñ dla ludzi i środowiska, 
powstaj¹cych na wszystkich etapach pro-
dukcji, obrotu i wykorzystania szkodliwych 
substancji chemicznych. Rozporz¹dzenie 

zosta³o opublikowane w Dzienniku Urzê-
dowym Unii Europejskiej nr 1907/2007 
z dnia 30 grudnia 2006 r. Razem z nim 
opublikowano dyrektywê 2006/121/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r., zmieniaj¹c¹ dyrek-
tywê 67/548/EWG w sprawie zbli¿enia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnosz¹cych siê do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych.

Rozporz¹dzenie REACH dotyczy prak-
tycznie wszystkich substancji chemicznych 
(w postaci w³asnej i zawartych w prepa-
ratach) produkowanych, wprowadzanych 
do obrotu i u¿ywanych, przy czym nieko-
niecznie s¹ to substancje sklasyfikowane 
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– Pañstwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono informacje i ko-
mentarze do postanowieñ rozporz¹dzenia 
REACH dotycz¹ce karty charakterystyki 
substancji i preparatów chemicznych, jak 
równie¿ aktualne wymagania odnośnie 
do SDS (Safety Data Sheets) – uk³adu 
oraz zakresu informacji zawartych w po-
szczególnych punktach karty. Omówiono 
tak¿e zmiany jakie zasz³y w porównaniu do 
wymagañ obowi¹zuj¹cych przed wejściem 
w ¿ycie tego rozporz¹dzenia.  
REACH – requirements concerning 
Safety Data Sheets for chemical sub-
stances
This article presents information and com-
ments on the provisions of the REACH 
regulation on Safety Data Sheets (SDS) for 
chemical substances and preparations as 
well as current requirements that apply to 
the constitution and scope of information in 
individual items of SDS. Changes in obliga-
tory requirements are also discussed. 
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jako niebezpieczne. Wy³¹czone z zakresu 
jego stosowania s¹ jedynie substancje 
radioaktywne (objête dyrektyw¹ Rady 
96/29 Euratom z dnia 11 maja 1996 r.) oraz 
substancje znajduj¹ce siê aktualnie pod nad-
zorem celnym, czy te¿ w trakcie przewozu. 
W rozporz¹dzeniu określono szczegó³owe 
obowi¹zki i zobowi¹zania producentów, 
importerów i dalszych u¿ytkowników 
substancji w postaci w³asnej lub w postaci 
preparatów i wyrobów.

w Polsce w za³¹czniku do rozporz¹dzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 
w sprawie wykazu substancji niebezpiecz-
nych wraz z ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem. 
Substancje, których nie ma w tym wykazie, 
mo¿na sklasyfikowaæ we w³asnym zakre-
sie. Dokonuje tego producent lub importer 
przeprowadzaj¹c ocenê bezpieczeñstwa 
chemicznego wg za³¹cznika I „Przepisy ogól-
ne dotycz¹ce oceny substancji i sporz¹dzania 
raportów bezpieczeñstwa chemicznego” do 
rozporz¹dzenia REACH. 

niczenia ryzyka. Do wniosku o rejestracjê 
nale¿y do³¹czyæ raport bezpieczeñstwa 
chemicznego (za³¹cznik do karty), który 
jest dokumentacj¹ oceny bezpieczeñstwa 
chemicznego. Sposób przeprowadzania 
oceny i dokumentowania faktu, ¿e ryzyko 
wynikaj¹ce z zastosowania substancji 
produkowanych lub importowanych mo¿e 
byæ odpowiednio kontrolowane podczas 
produkcji i stosowania tych substancji na 
u¿ytek w³asny i w zastosowaniach sub-
stancji przez dalszych u¿ytkowników, jest 

Wprowadzenie nowych przepisów unij-
nych mia³o na celu zmniejszenie ryzyka 
zwi¹zanego z w³aściwościami toksycznymi 
i ekotoksycznymi substancji chemicznych. 
Szczególnie wa¿n¹ grup¹ substancji s¹ w tym 
aspekcie substancje rakotwórcze, mutagenne 
– wywo³uj¹ce trwa³e zmiany (mutacje) w ko-
mórkach i teratogenne – wywo³uj¹ce trwa³e 
zaburzenia strukturalne lub czynnościowe 
u zarodków lub p³odów. Mo¿na do tej grupy 
zaliczyæ równie¿ substancje trwa³e, wykazuj¹-
ce zdolnośæ do biokumulacji i toksyczne (PBT) 
oraz bardzo trwa³e, wykazuj¹ce bardzo du¿¹ 
zdolnośæ do biokumulacji (vPvB).

Jak ju¿ powiedziano, rozporz¹dzenie 
 REACH dotyczy nie tylko substancji sklasyfi-
kowanych jako niebezpieczne, wymienionych 

Wymagania  
dotycz¹ce procedury rejestracji 
substancji chemicznych

Procedura rejestracji wymaga od produ-
centów i importerów dostarczenia doku-
mentacji rejestracyjnej, zawieraj¹cej miêdzy 
innymi informacje dotycz¹ce:

– toksyczności, ekotoksyczności i innych 
w³aściwości substancji

– mo¿liwości wykorzystania substancji.
Ponadto wymagane jest dostarczenie 

karty charakterystyki tej substancji, a dla 
substancji produkowanych w ilościach prze-
kraczaj¹cych 10 ton rocznie przeprowadze-
nie oceny bezpieczeñstwa chemicznego 
oraz ustalenie i zalecenie środków ogra-

opisany w za³¹czniku I do rozporz¹dzenia 
REACH.

W obszarze UE ka¿dy producent lub 
importer substancji, której ilośæ wynosi 
1 tonê rocznie lub wiêcej, jest zobowi¹zany 
do dokonania jej rejestracji w Europejskiej 
Agencji Substancji Chemicznych, powo³anej 
na mocy rozporz¹dzenia REACH. Organ 
ten ma zapewniæ skuteczne zarz¹dzanie 
technicznymi, naukowymi i administracyj-
nymi aspektami rozporz¹dzenia REACH na 
szczeblu wspólnotowym. Siedziba Agencji 
znajduje siê w Helsinkach.

W rozporz¹dzeniu REACH przyjêto za-
sadê, ¿e im wiêksza jest ilośæ produkowanej 
lub sprowadzanej substancji, tym wiêksze s¹ 
wymagania dotycz¹ce zakresu informacji, 

T+ 
Bardzo toksyczna substancja  

lub prepaarat

Xn 
Szkodliwa substancja  

lub preparat

C
¯r¹ca substancja lub preparat

E
Wybuchowa substancja 

lub preparat
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danych oraz testów i badañ kontrolnych, 
które musz¹ byæ uwzglêdnione w doku-
mentacji za³¹czonej do wniosku o rejestracjê. 
Zgodnie z takim podejściem substancje 
chemiczne zosta³y podzielone wed³ug kry-
terium ilościowego (liczba ton w jednym 
roku odnosz¹ca siê do danego producenta 
lub importera):

1) 1-10 t 
2) 10-100 t 
3) 100-1000 t 
4) wiêcej ni¿ 1000 t.
Wymagania dotycz¹ce zakresu informacji 

dla ka¿dej z tych grup podane s¹ w za³¹czni-
kach do rozporz¹dzenia REACH.

Skuteczne funkcjonowanie wewnêtrzne-
go rynku UE substancji chemicznych mo¿e 
zostaæ osi¹gniête jedynie w przypadku, gdy 
wymagania ich dotycz¹ce nie bêd¹ ró¿ne 
w poszczególnych pañstwach cz³onkow-
skich. Miêdzy innymi w celu ujednolicenia 
tych wymagañ wprowadzono rozporz¹-
dzenie REACH.

Wymagania 
dotycz¹ce kart charakterystyki 
substancji i preparatu 

Rozporz¹dzenie REACH jest obecnie we 
wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii 
Europejskiej podstawow¹ i praktycznie jedyn¹ 
regulacj¹ dotycz¹c¹ opracowania i treści karty 
charakterystyki substancji chemicznej lub 
preparatu. Jako rozporz¹dzenie nie wymaga³o 
ono implementacji do prawa polskiego.

Obowi¹zkiem dostawcy substancji lub 
preparatu jest dostarczenie odbiorcy karty 
charakterystyki substancji chemicznej 
lub preparatu w przypadku, gdy:

� substancja lub preparat s¹ sklasyfiko-
wane jako niebezpieczne

�  substancja jest trwa³a, wykazuj¹ca 
zdolnośæ do biokumulacji i toksyczna

� substancja jest bardzo trwa³a i wykazu-
j¹ca bardzo du¿¹ zdolnośæ do biokumulacji

� substancja znajduje siê na liście zgod-
nej z za³¹cznikiem XIV do rozporz¹dzenia 
REACH.

Rozporz¹dzenie REACH jest oparte na 
zasadzie, zgodnie z któr¹ do producenta, 
importera i dalszego u¿ytkownika nale¿y 
zapewnienie, aby substancje, które produ-
kuje, wprowadza do obrotu lub stosuje, nie 

wp³ywa³y w sposób szkodliwy na zdrowie 
cz³owieka ani na środowisko. Wymagania 
odnosz¹ce siê do karty charakterystyki 
substancji lub preparatu s¹ określone 
w artykule 31 rozporz¹dzenia REACH, 
zawartym w tytule IV „Informacje w ³añ-
cuchu dostaw”. W artykule tym określono 
m.in. zakres informacji jakie powinna za-
wieraæ karta charakterystyki, w podziale, jak 
dotychczas, na 16 punktów. Kartê nale¿y 
sporz¹dzaæ zgodnie z za³¹cznikiem II 
pt. „Wytyczne dotycz¹ce sporz¹dzania 
karty” do rozporz¹dzenia REACH. Inne 
wa¿ne w odniesieniu do niniejszego artyku³u 
postanowienia podano w tytule XI „Wykaz 
klasyfikacji i oznakowania”.

Dotychczas wymagania dotycz¹ce karty 
charakterystyki regulowa³o w Polsce rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 
2002 r. (ze zm. z dnia 14 grudnia 2004 r.) 
w sprawie karty charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznej i preparatu nie-
bezpiecznego, w którym określono zakres 
informacji jakie powinna zawieraæ karta. Po 
wejściu w ¿ycie postanowieñ rozporz¹dzenia 
REACH, rozporz¹dzenie z 3 lipca 2002 r. 
zosta³o zast¹pione przez rozporz¹dzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. 
w sprawie karty charakterystyki. W roz-
porz¹dzeniu tym nie określa siê ju¿ szcze-
gó³owo zawartości karty, ani nie „wydziela”, 
jak poprzednio, tylko substancji i preparatów 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne, lecz 
odsy³a u¿ytkownika bezpośrednio do rozpo-
rz¹dzenia REACH. W paragrafie 1.1. podano, 
¿e wzór karty charakterystyki jest określony 
w za³¹czniku II do rozporz¹dzenia WE nr 
1907/2006 (REACH), a w paragrafie 1.2, ¿e 
kartê charakterystyki wype³nia siê w sposób 
określony w art. 31 tego rozporz¹dzenia. 

Informacje podane w karcie charakte-
rystyki musz¹ spe³niaæ równie¿ wymagania 
zawarte w dyrektywie unijnej 98/24/WE 
w sprawie bezpieczeñstwa pracowników 
i ochrony zdrowia przed ryzykiem zwi¹za-
nym z czynnikami chemicznymi w miejscu 
pracy. W szczególności karta charakterystyki 
ma umo¿liwiæ pracodawcy stwierdzenie, 
czy w miejscu pracy (na stanowisku pracy) 
znajduj¹ siê niebezpieczne czynniki che-
miczne, a tak¿e ocenê wynikaj¹cego z ich 
stosowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeñ-
stwa pracowników. Informacje w karcie 

charakterystyki wpisywane powinny byæ 
w sposób jasny i zwiêz³y. Przy sporz¹dza-
niu karty charakterystyki substancji, która 
ma podlegaæ rejestracji nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
informacje podawane w karcie musz¹ byæ 
zgodne z informacjami zamieszczonymi 
w dokumentacji rejestracyjnej, przygotowa-
nej dla tej substancji. 

W porównaniu z obowi¹zuj¹cym przed 
wejściem w ¿ycie REACH wzorem karty cha-
rakterystyki (zamieszczonym w za³¹czniku 
do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 3 lipca 
2002 r.) zmiany w rozdzia³ach karty i treści 
zawartych w nich informacji nie s¹ du¿e. 
Karta charakterystyki pozosta³a 16-punkto-
wa, przy czym zmiany w tytu³ach punktów 
s¹ niewielkie. Jedyn¹ wiêksz¹ modyfikacj¹ 
jest zamiana kolejności punktów: nr 2. „Sk³ad 
i informacja o sk³adnikach” oraz nr 3. „Iden-
tyfikacja zagro¿eñ”. Zmianê wprowadzono 
te¿ m.in. w tytule punktu 9. „W³aściwości 
fizykochemiczne” – brzmi on obecnie: 
„W³aściwości fizyczne i chemiczne”. Niektóre 
punkty karty podobnie jak punkty kart przy-
gotowywanych zgodnie z rozporz¹dzeniem 
Ministra Zdrowia z 3 lipca 2002 r. s¹ podzie-
lone na podpunkty – równie¿ tu zmiany nie 
s¹ du¿e. Informacje podane w karcie musz¹ 
byæ zgodne z danymi zamieszczonymi w do-
kumentacji rejestracyjnej, jeśli substancja 
podlega rejestracji.

Jak ju¿ powiedziano, wymagania w sto-
sunku do punktów karty charakterystyki 
s¹ podane w artykule 31 rozporz¹dzenia 
REACH, natomiast wymagania dotycz¹ce 
zakresu informacji zawartych w poszcze-
gólnych punktach (i podpunktach) karty 
zosta³y podane w za³¹czniku II do tego 
rozporz¹dzenia. 

Nowym wymaganiem w punkcie 1 karty 
pt. „Identyfikacja substancji/preparatu i iden-
tyfikacja przedsiêbiorstwa” jest koniecznośæ 
zamieszczenia numeru rejestracji nadanego 
z mocy art. 20 ust. 1 rozporz¹dzenia REACH, 
podanie danych osoby odpowiedzialnej za 
wprowadzenie substancji do obrotu oraz 
określenie, w jakich godzinach czynny jest 
telefon alarmowy. W przypadku, gdy wyma-
gany jest raport bezpieczeñstwa chemicz-
nego, karta charakterystyki musi zawieraæ 
informacje dotycz¹ce wszystkich zidentyfi-
kowanych zastosowañ, istotnych z punktu 
widzenia odbiorcy karty. Datê wydania karty 
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podaje siê na pierwszej stronie. W przypadku 
dokonania aktualizacji karty podaje siê datê 
aktualizacji i zwraca uwagê odbiorcy na 
zmiany wprowadzone w treści karty. Pod tym 
wzglêdem w stosunku do stanu poprzedniego 
praktycznie nic siê nie zmieni³o.

W pkt. 7 „Postêpowanie z substancj¹/
preparatem i jej/jego magazynowanie” 
zmiany sprowadzaj¹ siê do wydzielenia jako 
podpunktu „specyficznych zastosowañ” (pkt. 
7.3), podczas gdy poprzednio wydzielone by³y 
„wymagania dotycz¹ce wentylacji”.

wartośæ DNEL/PNEC. Dodatkowo nale¿y podaæ 
podsumowanie środków kontroli ryzyka, które 
zapewniaj¹ wystarczaj¹c¹ kontrolê nara¿enia 
na dan¹ substancjê.

W punkcie 11 „Informacje toksykolo-
giczne” karty charakterystyki nowym wy-
maganiem jest koniecznośæ zamieszczenia 
informacji o toksykokinetyce substancji, jej 
toksyczności ostrej, dzia³aniu dra¿ni¹cym, 
¿r¹cym i uczulaj¹cym, toksyczności dawki 
powtórzonej, dzia³aniu rakotwórczym, 
mutagennym oraz mo¿liwości szkodliwego 

³¹czników VII-XI do rozporz¹dzenia REACH, 
a tak¿e wyniki oceny w³aściwości PBT (gdy 
substancja jest trwa³a, wykazuj¹ca zdolnośæ 
do biokumulacji i toksyczna).

W pkt. 15 „Informacje dotycz¹ce prze-
pisów prawnych” do nowych wymagañ 
odnosz¹cych siê do zawartości karty cha-
rakterystyki nale¿y podanie informacji, czy 
w przypadku substancji, której dotyczy 
karta dokonano oceny bezpieczeñstwa che-
micznego oraz określenie, czy ta substancja 
podlega zezwoleniom, np. na mocy tytu³u 

Zmiany wprowadzone w pkt. 8 „Kontrola 
nara¿enia i środki ochrony indywidualnej” 
dotycz¹ sytuacji, gdy wymagany jest raport 
bezpieczeñstwa chemicznego (a wiêc sub-
stancji, która jest produkowana w odpowiednio 
du¿ych ilościach – powy¿ej 10 ton rocznie). 
Nale¿y zamieściæ odpowiednie wartości DNEL 
(Derived No-Effect Level – pochodny poziom 
dawkowania, przy którym nie obserwuje siê 
zmian u cz³owieka) i PNEC (Predicted No-Effect 
Concentration – przewidywane stê¿enie niepo-
woduj¹ce zmian w środowisku) w odniesieniu 
do scenariuszy nara¿enia zawartych w za³¹cz-
niku do karty. Poniewa¿ karta charakterystyki 
mo¿e zawieraæ wiêcej ni¿ jeden scenariusz 
nara¿enia, mo¿e siê tu pojawiæ wiêcej ni¿ jedna 

dzia³ania na rozrodczośæ. W odniesieniu 
do substancji podlegaj¹cych rejestracji, 
przedstawia siê podsumowanie informacji 
uzyskanych w wyniku zastosowania wy-
magañ podanych w za³¹cznikach VII-IX 
do rozporz¹dzenia REACH. Informacje te 
powinny tak¿e zawieraæ wyniki porównania 
dostêpnych danych z kryteriami podanymi 
w dyrektywie 67/548/EWG dla w³aściwości 
CMR (rakotwórcze, mutagenne, na rozrod-
czośæ), kategorii 1 i 2.  

W pkt. 12 „Informacje ekologiczne”, 
podobnie jak w punkcie 11, w odniesieniu 
do substancji podlegaj¹cych rejestracji 
nale¿y do³¹czyæ podsumowanie informacji 
uzyskanych w wyniku zastosowania za-

VII „Procedura zezwoleñ” lub ograniczeniom 
obowi¹zuj¹cym na mocy tytu³u VIII „Ograni-
czenia produkcji, wprowadzania do obrotu 
i stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji, preparatów i wyrobów”.

W punkcie 16 „Inne informacje” no-
wości¹ jest wymóg określenia zalecanych 
ograniczeñ stosowania danej substancji 
lub preparatu, jak np. niewymagane przez 
prawo zalecenia dostawcy. 

Nale¿y podkreśliæ, ¿e generalnie sam 
zakres informacji jakie powinny siê znaleźæ 
w karcie charakterystyki nie zmieni³ siê 
w istotny sposób w porównaniu z wymaga-
nym przed wejściem w ¿ycie rozporz¹dzenia 
REACH – określonym w rozporz¹dzeniu MZ 

N
Niebezpieczne 
dla środowiska

F+
Skrajnie ³atwopalna substancja

lub preparat

O
Utleniaj¹ca substancja

lub preparat
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z 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakte-
rystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego. Jednak w przypadkach gdy 
wymagana jest rejestracja podane w karcie 
informacje maj¹ byæ zgodne z informacjami 
podanymi w dokumentach rejestracyjnych, 
lub w raporcie bezpieczeñstwa chemicznego, 
jeśli jest on wymagany. 

Osoba wprowadzaj¹ca do obrotu substan-
cjê chemiczn¹ lub preparat jest zobowi¹zana 
do bezp³atnego udostêpnienia odbiorcy 
prowadz¹cemu dzia³alnośæ zawodow¹ karty 
charakterystyki tej substancji lub preparatu, 
najpóźniej w dniu ich pierwszej dostawy.

W przypadku substancji lub preparatu 
znajduj¹cego siê w sprzeda¿y detalicznej 
(dostêpnych dla wszystkich konsumen-
tów) karta charakterystyki jest dostarczana 
jedynie na ¿¹danie kupuj¹cego, który 
ma zamiar stosowaæ tak¹ substancjê lub 
preparat w ramach zawodowej dzia³alności 
produkcyjnej lub us³ugowej.

Karta charakterystyki powinna byæ 
sporz¹dzona w jêzyku polskim. Informa-
cje w karcie nale¿y podaæ w sposób jasny 
i zwiêz³y. Z uwagi na szeroki zakres w³aści-
wości substancji i preparatu w niektórych 
przypadkach mo¿e siê okazaæ niezbêdne 
zamieszczenie w karcie charakterystyki 
dodatkowych informacji. 

Karty charakterystyki wymagane s¹ 
równie¿ w odniesieniu do niektórych szcze-
gólnych postaci substancji i preparatów, np. 
metali w postaci bry³y czy stopu, a tak¿e 
gazów sprê¿onych, wyszczególnionych 
w rozdzia³ach 8 i 9 za³¹cznika VI do dyrek-
tywy 67/548/EWG, dla których przewiduje 
siê odstêpstwa od oznakowania.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem REACH dla 
substancji produkowanych lub importo-
wanych w ilości co najmniej 10 ton rocznie, 
dla których wymagany jest raport bezpie-
czeñstwa, nale¿y opracowaæ scenariusze 
nara¿enia – dla konkretnych zastosowañ 
(dla konkretnego odbiorcy). S¹ one zawarte 
w raporcie bezpieczeñstwa, który stanowi 
za³¹cznik do karty.

Opracowanie jednego lub wiêkszej 
liczby scenariuszy nara¿enia realizowa-
nych przez producenta podczas produkcji, 
przez producenta lub importera na u¿ytek 
w³asny oraz scenariuszy zalecanych przez 
producenta lub importera w odniesieniu do 
zastosowañ zidentyfikowanych jest g³ów-

nym elementem raportu bezpieczeñstwa 
chemicznego. Scenariusz nara¿enia stanowi 
zespó³ warunków opisuj¹cych sposób pro-
dukcji lub stosowania substancji podczas 
etapów jej funkcjonowania oraz sposób 
kontroli nara¿enia ludzi i środowiska, jaki 
producent lub importer stosuje lub zaleca 
dalszym u¿ytkownikom. Jeśli substancja 
jest wprowadzana do obrotu, odpowiednie 
scenariusze nara¿enia obejmuj¹ce środki 
kontroli (ograniczania) ryzyka i warunki 
operacyjne w³¹czane s¹ do za³¹cznika do 
karty charakterystyki, który stanowi raport 
bezpieczeñstwa chemicznego.

Poziom szczegó³owości wymagany przy 
sporz¹dzaniu scenariusza nara¿enia mo¿e byæ 
bardzo ró¿ny dla ka¿dego przypadku i zale¿ny 
od zastosowania substancji, jej niebezpiecz-
nych w³aściwości oraz zakresu informacji, 
jakimi dysponuje producent czy importer.

Jeśli sporz¹dzona jest karta charaktery-
styki preparatu i uczestnik ³añcucha dostaw 
przygotowa³ ocenê bezpieczeñstwa che-
micznego tego preparatu, istotne jest, aby 
informacje podane w karcie charakterystyki 
by³y zgodne z raportem bezpieczeñstwa 
chemicznego preparatu, a nie raportami 
bezpieczeñstwa opracowanymi dla poszcze-
gólnych substancji wchodz¹cych w sk³ad 
tego preparatu.

Podsumowanie 
Karty charakterystyki substancji chemicz-

nych s¹ najbardziej uniwersaln¹ form¹ przed-
stawienia odbiorcom istotnych informacji 
o substancjach i preparatach chemicznych. 
Wed³ug art. 221 Kodeksu pracy s¹ jednym 
z czynników zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy stoso-
waniu substancji i preparatów chemicznych. 
Stanowi¹ podstawowe narzêdzie do identy-
fikowania niebezpiecznych w³aściwości po-
szczególnych substancji chemicznych, a tak¿e 
stwarzanego przez nie zagro¿enia dla zdrowia 
i ¿ycia ludzi oraz dla środowiska.

Obecnie wymagania w stosunku do karty 
charakterystyki i zakresu informacji w niej za-
wartych s¹ określone w rozporz¹dzeniu REACH 
– artyku³ 31. Szczegó³owe wytyczne do sporz¹-
dzenia karty zosta³y umieszczone w za³¹czniku 
II do rozporz¹dzenia. Dla substancji produko-
wanych lub wprowadzanych do obrotu w ilości 
powy¿ej 10 ton rocznie nale¿y przeprowadziæ 
ocenê bezpieczeñstwa chemicznego i spo-

rz¹dziæ raport bezpieczeñstwa chemicznego. 
Raport bezpieczeñstwa chemicznego zawiera 
m.in. scenariusze nara¿enia, przygotowane dla 
określonych zastosowañ zidentyfikowanych. 
Scenariusze nara¿enia za³¹cza siê do karty 
charakterystyki.
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