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Podstawowe przepisy
dotyczące gospodarki substancjami chemicznymi.

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z
2001 r. Nr. 11, poz. 84, Nr. 100, poz. 1085, Nr. 123, poz. 1350, Nr. 125, poz. 1367
oraz z 2002r. Nr. 135, poz. 145).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. z 2002r. Nr. 140, poz
1171).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2002r. Nr. 140, poz
1172).

KARTY  CHARAKTERYSTYKI  SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH

1. Dostarczane są przez producenta przy zakupie nowych odczynników.

2. Można zakupić zestaw kart na płycie CD (oferty w Internecie).

3. Można pobrać bezpłatnie ze stron internetowych POCH (Polskich
Odczynników Chemicznych), adres:

www.poch.com.pl/karty_1.php

Przykład karty charakterystyki proponowanej przez POCH:









KATEGORIE  ZAGROŻENIA  ZE  STRONY  SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH

Katalog POCh S.A.- opisy symboli R oraz ich kombinacji

 R1  Substancja/preparat/produkt wybuchowa(y) w stanie suchym

 R2  Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu

 R3  Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu

 R4  Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne

 R5  Ogrzanie grozi wybuchem

 R6  Substancja/preparat/produkt wybuchowa(y) z dostępem i bez dostępu powietrza

 R7  Może spowodować pożar

 R8  Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

 R9  Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym

 R10  Substancja / preparat / produkt łatwopalna(y)

 R11  Substancja / preparat / produkt wysoce łatwopalna/y

 R12  Substancja / preparat / produkt skrajnie łatwopalna/y

 R14  Reaguje gwałtownie z wodą

 R15  W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy

 R16  Substancja/preparat/produkt wybuchowa(y) po zmieszaniu z substancjami utleniającymi

 R17  Samorzutnie zapala się w powietrzu

 R18  Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem

 R19  Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

 R20  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

 R21  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

 R22  Działa szkodliwie po połknięciu

 R23  Działa toksycznie przez drogi oddechowe

 R24  Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

 R25  Działa toksycznie po połknięciu

 R26  Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe

 R27  Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą

 R28  Działa bardzo toksycznie po połknięciu

 R29  W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

 R30  Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny

 R31  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

 R32  W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy

 R33  Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie

 R34  Powoduje oparzenia

 R35  Powoduje poważne oparzenia

 R36  Działa drażniąco na oczy



 R37  Działa drażniąco na drogi oddechowe

 R38  Działa drażniąco na skórę

 R39  Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R40  Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R41  Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

 R42  Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

 R43  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skóra,

 R44  Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku

 R45  Może powodować raka

 R46  Może powodować dziedziczne wady genetyczne

 R48  Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

 R49  Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową

 R50  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

 R51  Działa toksycznie na organizmy wodne

 R52  Działa szkodliwie na organizmy wodne

 R53  Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

 R54  Działa toksycznie na rośliny

 R55  Działa toksycznie na zwierzęta

 R56  Działa toksycznie na organizmy glebowe

 R57  Działa toksycznie na pszczoły

 R58  Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku

 R59  Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

 R60  Może upośledzać płodność

 R61  Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

 R62  Możliwe ryzyko upośledzenia płodności

 R63  Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

 R64  Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią

 R65  Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

 R66  Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

 R67  Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

 R14/15  Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy

 R15/29  W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy

 R20/21  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

 R20/22  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu

 R20/21/22  Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 R21/22  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 R23/24  Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

 R23/25  Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu

 R23/24/25  Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu



 R24/25  Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 R26/27  Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

 R26/28  Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu

 R26/27/28  Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 R27/28  Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu

 R36/37  Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe

 R36/38  Działa drażniąco na oczy i skórę

 R36/37/38  Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

 R37/38  Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę

 R39/23
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian

w stanie zdrowia człowieka

 R39/24
 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w

stanie zdrowia człowieka

 R39/25
 Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie

zdrowia człowieka

 R39/23/24
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/23/25
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/24/25
 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/23/24/25
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo

poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/26
 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych

zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/27
 Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych

zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/28
 Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w

stanie zdrowia człowieka

 R39/26/27
 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo

poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/26/28
 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/27/28
 Działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą i po spożyciu; zagraża powstaniem bardzo

poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R39/26/27/28
 Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem

bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R40/20
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie

zdrowia człowieka

 R40/21
 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie

zdrowia człowieka

 R40/22
 Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

człowieka

 R40/20/21
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka

 R40/20/22
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych

zmian w stanie zdrowia człowieka

 R40/21/22
 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian

w stanie zdrowia człowieka

 R40/20/21/22
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania

nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka



 R42/43  Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą

 R48/20
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w

następstwie długotrwałego narażenia

 R48/21
 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia

 R48/22
 Działa szkodliwie po połknięciu; poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego

narażenia

 R48/20/21
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/20/22
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/21/22
 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka

w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/20/21/22
 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne

zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/23
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w

następstwie długotrwałego narażenia

 R48/24
 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia

 R48/25
 Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie

długotrwałego narażenia

 R48/23/24
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/23/25
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia

człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/24/25
 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka

w następstwie długotrwałego narażenia

 R48/23/24/25
 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne

zagrożenie dla zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

 R50/53
 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym

 R51/53
 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym

 R52/53
 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w

środowisku wodnym

ZASADY  BEZPIECZNEGO  POSTĘPOWANIA  Z  SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI

Katalog POCh S.A.- opisy symboli S oraz ich kombinacji

 S1  Przechowywać pod zamknięciem

 S2  Chronić przed dziećmi



 S3  Przechowywać w chłodnym miejscu

 S4  Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych

 S5  Przechowywać w nafcie lub oleju parafinowym

 S6  Przechowywać w atmosferze ... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta)

 S7  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

 S8  Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu

 S9  Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

 S12  Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego

 S13  Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

 S14  Nie przechowywać razem z palnymi związkami organicznymi

 S15  Przechowywać z dala od źródeł ciepła

 S16  Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu nie palić tytoniu

 S17  Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi

 S18  Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem

 S20  Nie jeść i nie pić podczas stosowania substancji/preparatu/ produktu

 S21  Nie palić tytoniu podczas stosowania substancji/preparatu/produktu

 S22  Nie wdychać pyłu

 S23  Nie wdychać pary rozpylonej cieczy

 S24  Unikać zanieczyszczenia skóry

 S25  Unikać zanieczyszczenia oczu

 S26
 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady

lekarza

 S27  Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież

 S28  Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

 S29  Nie wprowadzać do kanalizacji

 S30  Nigdy nie dodawać wody do tej substancji/preparatu/produktu

 S33  Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym

 S35  Usuwać substancję/preparat/produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

 S36  Nosić odpowiednią odzież ochronną

 S37  Nosić odpowiednie rękawice ochronne

 S38
 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki

ochrony dróg oddechowych

 S39  Nosić okulary lub ochronę twarzy

 S40
 Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tą substancją/preparatem/

produktem ... (środkiem wskazanym przez producenta)

 S41  Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu

 S42
 Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony

dróg oddechowych (rodzaj określi producent)

 S43
 W przypadku pożaru używać suchy piasek lub gaśnicę proszkową, nigdy nie gasić

wodą.

 S23a  Nie wdychać rozpylonej cieczy

 S45  W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza



jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

 S46
 W razie potknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub

etykietę

 S47  Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 °C

 S48  Przechowywać zwilżony (-ą) (właściwy materiał określi producent)

 S49  Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu

 S50  Nie mieszać z kwasami.

 S51  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

 S52  Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń

 S53  Unikać narażenia przed użyciem zapoznać się z instrukcją

 S56
 Zużytą substancję/preparat/produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko

odpadów niebezpiecznych

 S57  Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska

 S59
 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego

wykorzystania

 S60  Substancję/preparat/produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

 S61
 Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą

charakterystyki

 S62
 W razie potknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i

pokazać opakowanie lub etykietę

 S63
 W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego

na świeże po wietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

 S64
 W przypadku potknięcia wypłukać usta wodą nigdy nie stosować u osób

nieprzytomnych

 S1/2  Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

 S3/7  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu

 S3/9/14
 Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału

wskazanego przez producenta)

 S3/9/14/49

 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze

wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi

przez producenta)

 S3/9/49
 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze

wentylowanym miejscu

 S3/14
 Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami

wskazanymi przez producenta)

 S7/8  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu

 S7/9  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym

 S7/47
 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej

25°C

 S20/21
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania

substancji/preparatu/produktu

 S24/25  Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

 S27/28
 W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i

przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością ...(rodzaj cieczy określi producent)

 S29/35
 Nie wprowadzać do kanalizacji, a substancję/preparat/produkt i opakowanie usuwać

w sposób bezpieczny



 S29/56
 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużytą substancję/preparat/produkt i opakowanie

dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych

 S36/37  Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

 S36/37/39
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy

 S36/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy

 S37/39  Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

 S47/49
 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze przekraczającej

... °C (określi producent)

 S23b  Nie wdychać gazu

 S14a  Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi

 S14b  Nie przechowywać razem z tlenkami i związkami kwasów ciężkich metali.

GRAFICZNE  OZNACZENIA  ZAGROŻENIA

(piktogramy)

Katalog POCh S.A.- znaki i symbole ostrzegawcze:



T+: Substancja bardzo toksyczna
N: Substancja niebezpieczna dla środowiska

T: Substancja toksyczna E: Substancja wybuchowa

Xn: Substancja szkodliwa O: Substancja utleniająca

C: Substancja żrąca F+: Substancja skrajnie łatwopalna

Xi: Substancja drażniąca F: Substancja wysoce łatwopalna



ETYKIETA NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

1. Nowe odczynniki dostarczane są w opakowaniach zaopatrzonych w etykiety zgodne
z aktualnymi wymogami.

2. Stare odczynniki można zlikwidować, ale tylko korzystając z usług specjalistycznej
firmy (zwykle wysoki koszt).

3. Jeśli stare odczynniki przechowywane są w trwałych i szczelnych opakowaniach, to
można wykonać nowe etykiety we własnym zakresie wykorzystując standardowy
sprzęt komputerowy i kserograficzny oraz samoprzylepny papier ksero biały (na
etykiety) i pomarańczowy (na piktogramy). Wszelkie potrzebne informacje,
zamieszczane na etykiecie, znajdują się w treści karty charakterystyki substancji. Są
tam też literowe oznaczenia  zagrożenia ze strony substancji. Na tej podstawie
można dobrać odpowiednie piktogramy (pomarańczowe).

Przykład etykiety do samodzielnego wykonania.



Nadmanganian potasu
KMnO4

potasu nadmanganian
manganian(VII) potasu

R: 8-22-50/53; Działa szkodliwie po połknięciu.
Kontakt z materiałami zapalnymi może
spowodować pożar.

O, N,
Xn

S: 60-61; Substancję i opakowanie usuwać jako odpad
niebezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska.



Nazwa substancji Nazwy alternatywne

Kategorie zagrożenia

Zasady bezpiecznego postępowania

Wzór chemiczny

Symbole rodzaju zagrożenia

PRZYKŁAD  ETYKIETY  NIEBEZPIECZNEJ  SUBSTANCJI  CHEMICZNEJ



ZASADY  KORZYSTANIA  Z  ODCZYNNIKÓW  CHEMICZNYCH
W SZKOLE.

Należy opracować własny regulamin stosowania odczynników w szkole.
Przykład:

(pieczęć szkoły)

(tytuł)

1. Odczynniki chemiczne w czystej postaci lub w formie stężonych roztworów
przechowywane mogą być wyłącznie w odpowiednio zorganizowanym,
zabezpieczonym i stale zamkniętym magazynie odczynników chemicznych.

2. Klucz do magazynu odczynników chemicznych jest w dyspozycji: 1. dyrektora
szkoły; 2. ..............................................................

3. Do otwierania magazynu, przebywania w magazynie i pobierania odczynników
upoważnieni są wyłącznie wytypowani i przeszkoleni pracownicy szkoły – według
wykazu osób upoważnionych.

4. Przed użyciem odczynników należy zapoznać się z ich właściwościami opisanymi w
KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI.

5. Stosować należy jedynie odczynniki przechowywane w trwałych i szczelnych
opakowaniach, zaopatrzonych w nienaruszone etykiety i oznaczenia kategorii
zagrożenia (piktogramy) zgodne z aktualnymi przepisami.

6. Odczynniki wykorzystywane powinny być jedynie zgodnie z zasadami określonymi
w KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI, wyłącznie do zajęć
dydaktycznych, w obecności i pod kontrolą przeszkolonego pracownika szkoły.

7. Za odczynniki pobrane z magazynu oraz za ich zabezpieczenie po ćwiczeniach, a
także za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych odpowiedzialny
jest nauczyciel prowadzący ćwiczenia.

8. Substancje szczególnie niebezpieczne mogą być wykorzystywane jedynie w trakcie
pokazu wykonywanego przez przeszkolonego nauczyciela i przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa określonych w KARCIE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI.

9. Za gospodarkę odczynnikami chemicznymi odpowiedzialny jest, wyznaczony przez
dyrektora szkoły, odpowiednio przeszkolony pracownik szkoły:

      (imię, nazwisko, podpis)         .........................................................................................................

Wykaz osób upoważnionych do korzystania z odczynników chemicznych:
     imię, nazwisko                                                                                      data                                     podpis

1. ...........................................................   ......................  ...................................................
2. ...........................................................   ......................  ...................................................
3. ...........................................................   ......................  ...................................................
4. ...........................................................   ......................  ...................................................
5. ...........................................................   ......................  ...................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Niniejszy regulamin obowiązuję od: (data) ........................................



Organizacja szkolnego magazynu odczynników chemicznych.

1. Magazyn zajmować powinien osobne, wydzielone pomieszczenie, dobrze
zabezpieczone przed dostępem osób nie upoważnionych.

2. Drzwi do magazynu powinny otwierać się na zewnątrz.

3. Magazyn powinien być wyposażony w sprawną wentylację mechaniczną i
dostateczne oświetlenie.

4. Wyłączniki oświetlenia i wentylacji mechanicznej powinny być umieszczony na
zewnątrz.

5. W magazynie powinna być sprawna instalacja wodno-ściekowa wraz z osobnym
zbiornikiem do neutralizacji odczynników.

6. Pomieszczenie magazynu powinno być wyłożone okładziną ceramiczną, także
kwasoodporną, na podłodze i na ścianach do wysokości min. 1,5 metra.

7. Magazyn wyposażony powinien być w odpowiednią liczbę trwałych półek.

8. W przypadku regałów o wysokości powyżej 1,5 metra powinny być one trwale
przytwierdzone do ściany, a w magazynie znajdować powinna się drabina.

9. W magazynie powinna być wydzielona część na substancje szczególnie żrące oraz
na substancje szczególnie trujące.

10. Magazyn należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

11. Substancje przechowywane powinny być w sposób dostosowany do potrzeb
użytkowników i bez ryzyka nie kontrolowanych reakcji chemicznych.

12. Magazyn wyposażony powinien być w środki ochrony osobistej oraz w środki
ochrony przeciwpożarowej.

13. Obok magazynu należy przechowywać pełną dokumentację magazynowanych
substancji chemicznych :

a) spis substancji,
b) karty charakterystyki substancji,
c) regulaminy i instrukcje BHP,
d) spis osób upoważnionych.


