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O projekcie

Niniejszy poradnik powstał w ramach projektu pn. „Wykorzystanie kluczowych rezultatów projektu 

NonHazCity: wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz 

ograniczaniu zużycia chemikaliów w miastach (NonHazCity2)”. 

Jego celem było wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań służących ograniczeniu 

zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 

Projekt był kontynuacją realizowanego w latach 2016-2019 projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania 

w celu zminimalizowania emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza 

Bałtyckiego (NonHazCity)”. Oba projekty były współfinansowane z Programu Unii Europejskiej 

Interreg Baltic Sea Region.

Bodźcem do realizacji tych projektów była wzrastająca obecność chemikaliów w naszym życiu.
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Chemikalia – substancje i ich mieszaniny.

Niebezpieczne chemikalia chemikalia, które są źródłem zagrożenia dla środowiska, a także 

zdrowia i życia ludzi.

Zarządzanie chemikaliami wszelka działalność o charakterze organizacyjnym i technicznym, 

prowadzona przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i inne organizacje w celu oceny, kontroli 

lub wyeliminowania ryzyk dla zdrowia ludzkiego i środowiska związanych z produkcją, stosowaniem 

i unieszkodliwianiem niebezpiecznych chemikaliów, w tym unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających te chemikalia.

Karta charakterystyki dokument zawierający opis ryzyk dla określonej substancji chemicznej 

lub mieszaniny chemicznej, a także podstawowe dane na jej temat, sporządzony zgodnie 

z załącznikiem II do rozporządzenia REACH.

SVHC substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Innymi słowy, substancje wykazujące 

właściwości, które mogą powodować nieodwracalne i poważne szkody dla środowiska lub zdrowia 

ludzkiego. SVHC są zawarte na tzw. „liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże 

zagrożenie (obawy), oczekujących na pozwolenie”, która jest publikowana na stronie internetowej 

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i aktualizowana dwa razy w roku. Substancje 

o następujących właściwościach niebezpiecznych można sklasyfikować jako SVHC:

substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne lub działające 

szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem CLP,

substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe 

i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), zgodnie z treścią załącznika XIII 

do rozporządzenia REACH,

substancje poddane indywidualnej ocenie, które wzbudzają nie mniejsze obawy 

niż substancje sklasyfikowane jako CMR lub PBT/vPvB.

Substancja pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie, w jakim występują przyrodzie lub zostają 

uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi 

do zachowania ich trwałości, oprócz rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu 

na stabilność i skład substancji, i wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 

zastosowanego procesu.

2
Mieszanina mieszanina lub roztwór składający się z dwóch lub więcej substancji .

Towary niebezpieczne materiały lub przedmioty, które zgodnie z ADR lub RID 

nie są dopuszczone, odpowiednio, do przewozu drogowego lub kolejowego albo są dopuszczone 
3do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach .
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spełniająca kryteria dotyczące zagrożeń fizycznych, zdrowotnych lub środowiskowych, określone w częściach 2 – 5 załącznika I 

jest niebezpieczny i powinien zostać sklasyfikowany w odniesieniu do odpowiednich klas zagrożenia [...]”
2 

Zgodnie z rozporządzeniem REACH. 

W rozporządzeniu CLP nie ma oficjalnej definicji terminu niebezpieczny, ale w art. 3 stwierdza się: „Substancja lub mieszanina 

3  
Zgodnie z umową ADR i rozporządzeniem RID 
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System zarządzania środowiskowego (SzŚ) zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 „system 

zarządzania środowiskowego” oznacza „część systemu zarządzania wykorzystywaną 

do zarządzania aspektami środowiskowymi, spełniania zobowiązań dotyczących zgodności 

oraz odniesienia się do ryzyk i szans”.

Bardziej potocznie termin „system zarządzania środowiskowego” należy rozumieć jako ogół działań 

o charakterze organizacyjno-technicznym, jakie prowadzą organizacje w celu identyfikacji 

możliwości ograniczenia negatywnych wpływów na środowisko przy jednoczesnym utrzymaniu 

potencjału do realizacji celów organizacji. W niniejszym poradniku pisząc o SZŚ rozumiemy zestaw 

działań realizowanych w oparciu o wymagania normy ISO 14001 lub odpowiadającego 

mu załącznika II do Rozporządzenia EMAS. 

Organizacja zgodnie z ISO 14001:2015 „osoba lub grupa osób pełniąca określone funkcje 

z przypisanymi odpowiedzialnością, uprawnieniami i zależnościami służącymi osiąganiu swoich 

celów".

Bardziej potocznie termin „organizacja" należy rozumieć jako podmiot, który utrzymuje SZŚ. 

W praktyce nie ma ograniczeń dotyczących formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Może to być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, 

organ administracji, organizacja pozarządowa niezależnie od posiadania osobowości prawnej. 

Kluczem do uznania podmiotu za organizację jest jej zdolność do podejmowania samodzielnych 

decyzji w zakresie umożliwiającym skuteczne zarządzanie środowiskowe.

Rozporządzenie REACH 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.

Rozporządzenie CLP rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006.

Umowa ADR umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Regulamin RID regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

(RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), 

sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
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Niniejszy poradnik przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających 

i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 

lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

Zarządzanie chemikaliami oznacza systematyczne podejście do identyfikacji i oceny stosowanych 

niebezpiecznych chemikaliów, a także podejmowanie decyzji i wdrażanie działań w celu 

zapewnienia ich bezpiecznego stosowania w całym ich cyklu życia.

Proces zarządzania chemikaliami obejmuje:

l identyfikację wszystkich stosowanych chemikaliów, w tym zebranie informacji o stwarzanych 

przez nie zagrożeniach, ilościach, procesach i produktach, w których są stosowane,

l identyfikację wymagań prawnych mających zastosowanie do stosowanych chemikaliów,

l identyfikację działań mających na celu zapobieganie potencjalnym niezgodnościom

 z tymi wymaganiami, 

l identyfikację niezbędnych działań operacyjnych uwzgledniającą:

ocenę zagrożeń, 

ocenę narażenia (gdy jest to przydatne do podejmowania decyzji),

podejmowanie decyzji i wdrażanie niezbędnych działań,

monitorowanie i sprawdzanie, czy wdrożone działania wyeliminowały lub poprawiły sytuację,

wdrożenie dodatkowych działań (w razie potrzeby).

Jest to spójne z podejściem stosowanym w systemach zarządzania środowiskowego (SZŚ) 
4

opartych na cyklu ciągłego doskonalenia zwanym cyklem PDCA , który obejmuje: 

1. planowanie działań nakierowanych na określony efekt,

2. realizację przyjętego planu,

3. sprawdzenie, czy realizacja odbyła się zgodnie z planem,

4. usuwanie uchybień (a w zasadzie przyczyn ich wystąpienia) zidentyfikowanych w fazie    

sprawdzania.

Zarządzanie chemikaliami będzie najskuteczniejsze, jeżeli zostanie włączone do ogólnego systemu 

zarządzania organizacją. Umożliwia to kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych 

ze stosowaniem chemikaliów. 

Niniejszy poradnik powstał w oparciu o przekonanie, że SZŚ może być stosowany do zarządzania 

chemikaliami i że połączenie tych dwóch koncepcji przyniesie korzyści organizacji i środowisku.

Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla użytkowników chemikaliów, a nie dla ich producentów. 

Przyjęto, że producenci chemikaliów dysponują skutecznymi narzędziami zarządzania 

chemikaliami. Przygotowanie poradnika, który spełniałby oczekiwania zarówno przemysłu 

chemicznego, jak i użytkowników końcowych, byłoby zbyt skomplikowane.

m

m

l

l

l

WPROWADZENIE

4 
 Zaplanuj (plan) – wykonaj (do) – sprawdź (check) – popraw/działaj (act)
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W związku z tym, zasady opisane w niniejszym poradniku mają zastosowanie przede wszystkim 

do organizacji, które wykorzystują chemikalia w swojej działalności, w szczególności:

użytkowników przemysłowych, tj. podmiotów wykorzystujących chemikalia jako środki 

pomocnicze (np. użytkownicy chłodziw, środków czyszczących, odczynników) 

lub do produkcji mieszanin lub wyrobów, w których zawarte są chemikalia,

użytkowników nieprzemysłowych, czyli podmiotów stosujących chemikalia w działaniach 

zawodowych innych niż procesy przemysłowe, np. rzemieślników, usługodawców, a także 

administracji publicznej. 

Z punktu widzenia użytkownika poradnika ważne jest również, że został on stworzony z myślą 

o osobach pracujących dla organizacji, które:

1. utrzymują SZŚ (oparty na wymaganiach normy ISO 14001 lub Rozporządzenia EMAS), 

ale dotychczas w niewielkim stopniu ujmowały w nim kwestie związane z zarządzaniem 

chemikaliami,

jak również tych, które:

2. nie widzą konieczności utrzymywania formalnego SZŚ, ale szukają inspiracji do lepszego 

zarządzania chemikaliami.

Z niniejszego poradnika mogą korzystać również audytorzy działający w imieniu jednostek 

certyfikujących (w tym weryfikatorów EMAS), którzy poszukują wiedzy na temat dobrych praktyk 

stosowanych w różnych obszarach związanych z zarządzaniem środowiskowym.

Niniejszy poradnik nie uwzględnia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, które 
5

są przedmiotem innych norm  .

l

l

5

bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania

 
Zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy zajmuje się m.in. norma ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania 

4



W niniejszym rozdziale wszystkie wymagania normy ISO 14001 omówiono w kolejności zgodnej 

ze strukturą normy. Dla każdego z nich wskazano elementy związane z zarządzaniem 

chemikaliami. 

Strukturę wymagań normy przedstawiono na poniższym rysunku. 

Kolory zastosowane na rysunku do oznaczenia elementów SZŚ zostały również wykorzystane 

na kolejnych stronach do oznaczenia odpowiadających im części poradnika.

5
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źródło: opracowanie własne na podstawie normy

PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego 

Wymagania i wytyczne stosowania



Należy jednak zauważyć, że struktura wymagań normy ISO 14001 nie odpowiada typowemu 

przebiegowi procesu wdrażania SZŚ. Przed przystąpieniem do procesu wdrażania zaleca 

się przeprowadzenie wstępnej analizy, często określanej jako przegląd wstępny. Przegląd ten nie 

jest w sposób bezpośredni przywołany w normie ISO 14001, ale jego wykonanie wpływa 

na pozostałe elementy SZŚ. 

 Więcej informacji na temat przeglądu wstępnego znajduje się w Załączniku 1.

Należy zauważyć, że podstawą wszystkich innych elementów systemu zarządzania opartego 

na normie ISO 14001 są „znaczące aspekty środowiskowe”. W związku z tym, jeżeli znaczące 

aspekty środowiskowe określone przez organizację są związane z niebezpiecznymi chemikaliami, 

system uwzględni je automatycznie. Dalsze strony niniejszego poradnika zawierają wyjaśnienia 

i przykłady związane z powyższym stwierdzeniem. 
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Kontekst organizacji (4)

Celem tego wymagania normy jest uświadomienie sobie przez osoby decyzyjne w organizacji 

związków między środowiskiem a prowadzoną działalnością. Związki te są często silniejsze 

niż mogłoby się wydawać. Świadomość tych związków pozwala uniknąć błędów, które mogłyby 

skutkować nieprzewidzianymi kosztami, utratą dobrego wizerunku lub spadkiem sprzedaży. 

Dla spełnienia tego wymagania przydatne jest jednoznaczne ustalenie powodów, dla których 

organizacja zdecydowała się na wdrożenie i utrzymywanie SZŚ. Norma wskazuje, że kontekst 

powinien być określony poprzez identyfikację zarówno czynników zewnętrznych, 

jak i wewnętrznych związanych z aspektami środowiskowymi oraz wpływających na cel istnienia 

organizacji.

Określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych niekoniecznie oznacza bezpośredni 

obowiązek dokumentowania tego procesu i jego wyników. Jednak zmiany w kontekście muszą 

znaleźć odzwierciedlenie w udokumentowanych informacjach związanych z przeglądem 

zarządzania (patrz punkt 9.3).

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami czynnikami zewnętrznymi mogą być na przykład: 

trendy zmian w prawie – wprowadzanie ograniczeń i zakazów w stosowaniu chemikaliów,

rosnąca świadomość konsumentów i presja na wyeliminowanie niebezpiecznych 

chemikaliów z produkcji i produktów – wpływ na sprzedaż i przychody,

niedobór zasobów, w tym dostępność zamienników i zmienność cen - wpływ na łańcuch 

dostaw, produkcję, sprzedaż i przychody,

pojawienie się nowych technologii,

konkurencja - wprowadzanie nowych rozwiązań przez konkurencyjne organizacje.

Niektóre czynniki zewnętrzne są związane z potrzebami i oczekiwaniami zainteresowanych stron 

zewnętrznych, które zostaną przedstawione w dalszej części.

l

l

l

l

l

Zrozumienie organizacji 

i jej kontekstu (4.1)

Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacje określiły kontekst, 

w którym funkcjonują. Określając ten kontekst organizacje powinny 

wziąć pod uwagę czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające 

na cel działania organizacji, w szczególności na oczekiwane wyniki 

wdrożenia i utrzymywania SZŚ. 

Zrozumienie kontekstu jest podstawą dla określenia zagrożeń 

i szans dla organizacji oraz dalszego uwzględnienia ich w SZŚ.
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Informacje na temat zmian w prawie można znaleźć:

w rejestrze substancji, co do których planowane jest uznanie ich jako substancji 

stanowiących bardzo duże zagrożenie (tzw. substancji SVHC) – rejestr ten zawiera 

informacje o substancjach, dla których planowane jest przedłożenie dokumentacji 

mającej na celu uznanie ich jako substancji SVHC; rejestr dostępny jest na stronie 

internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów: 

   https://echa.europa.eu/en/registry-of-svhc-intentions/ 

w rejestrze zamiarów zmiany klasyfikacji i oznakowania - rejestr zawiera propozycje 

nowej lub aktualizacji istniejącej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania 

substancji; rejestr dostępny jest na stronie internetowej Europejskiej Agencji 

Chemikaliów:

  https://echa.europa.eu/en/registry-of-clh-intentions-until-outcome/ 
6

na liście substancji proponowanych jako TZO  – lista zawiera informacje 

o wszystkich chemikaliach przygotowywanych do ich potencjalnego objęcia 

Konwencją Sztokholmską:

  https://echa.europa.eu/pl/list-of-substances-proposed-as-pops

l

l

l

Czynnikami zewnętrznymi mogą być:

warunki związane z wykorzystywanymi technologiami, w tym związane z nimi ograniczenia 

(np. brak możliwości zmiany stosowanych chemikaliów bez istotnych zmian w urządzeniach),

warunki lokalne (w tym ograniczenia) związane z charakterystyką budynków i lokalizacją 

(np. brak możliwości montażu większych zbiorników),

poziom zaangażowania w różne zadania związane ze stosowaniem chemikaliów pomiędzy 

różne działy organizacji, np. dział zakupów, dział prawny, dział BHP, itp., 

świadomość i kompetencje personelu zajmującego się chemikaliami.

l

l

l

l

6

organizmach żywych i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Mogą być przenoszone za pośrednictwem powietrza, 

wody lub gatunków wędrownych poprzez granice państw, docierając do regionów, w których nigdy nie były produkowane lub 

wykorzystywane. TZO są regulowane przez Konwencję Sztokholmską oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych.

TZO – trwałe zanieczyszczenia organiczne są organicznymi substancjami, które pozostają na stałe w środowisku, gromadzą się w 
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Celem tego wymagania normy jest zapewnienie, że oczekiwania i potrzeby zainteresowanych stron 

nie umkną uwadze organizacji. Organizacja powinna świadomie zdecydować, które  oczekiwania 

i potrzeby uwzględni. 

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami przykładami zainteresowanych stron wraz

 z ich potencjalnymi potrzebami i oczekiwaniami mogą być:

konsumenci – zainteresowanie wpływem produktów i usług na zdrowie i środowisko,

klienci – zainteresowanie wpływem produktów i usług na zdrowie i środowisko, żądanie 

wyeliminowania niebezpiecznych chemikaliów z łańcucha dostaw, zapytania o zawartość 

niebezpiecznych chemikaliów w produktach, w tym poświadczanie składu produktów,

sąsiedzi – zainteresowanie  stosowanymi  niebezpiecznymi chemikaliami oraz faktycznym 

lub potencjalnym przedostaniem się ich do powietrza, wód, gleby,

władze lokalne – żądanie przedkładania informacji o stosowanych niebezpiecznych 

chemikaliach oraz informowania o przypadkach przedostania się ich do powietrza, wód, 

gleby,

organizacje branżowe – zainteresowanie stosowanymi niebezpiecznymi chemikaliami, 

procesami, w których są one stosowane, zastosowanych rozwiązaniach w zakresie 

zarządzania chemikaliami i zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem,

podmioty powiązane np. w ramach struktur własnościowych (np. właściciele lub udziałowcy) 

– zainteresowani utrzymaniem pozytywnego wizerunku grupy kapitałowej.

l

l

l

l

l

l
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Zrozumienie potrzeb 

i oczekiwań stron 

zainteresowanych (4.2)

Niektóre czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa 

w punkcie 4.1. normy są wprost artykułowane przez zewnętrzne 

i wewnętrzne zainteresowane strony (często nazywane 

interesariuszami), czyli podmioty postrzegające siebie jako 

podlegające wpływom decyzji lub działań organizacji w zakresie 

związanym ze środowiskiem.  Norma ISO 14001 wymaga, 

aby organizacja zidentyfikowała te zainteresowane strony, 

zrozumiała ich potrzeby i oczekiwania, a następnie zdecydowała, 

które z tych potrzeb i oczekiwań przyjmuje do realizacji. 

Wyrażanie przez zainteresowane strony ich potrzeb i oczekiwań nie 

oznacza automatycznie, że organizacja utrzymująca SZŚ 

jest zobowiązana do ich spełniania.



Celem tego wymagania normy jest zapewnienie wiarygodności SZŚ. W większości przypadków 

najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest objęcie systemem całej działalności organizacji, chociaż 

w niektórych przypadkach może się to okazać niemożliwe lub nieuzasadnione. 

Zakres SZŚ musi być udokumentowany i dostępny dla zainteresowanych stron. 

Z punktu widzenia zarządzania chemikaliami, zakres SZŚ może obejmować główne procesy 

organizacji, takie jak produkcja, projektowanie, logistyka, nadzór nad podwykonawcami, a nawet 

odpady powstające w związku z eksploatacją i zakończeniem życia wyrobu. Należy podkreślić, 

że zlecane na zewnątrz funkcje lub procesy zazwyczaj wchodzą w zakres systemu, mimo 

iż świadczące je organizacje zewnętrzne na ogół nie są nim objęte. Dotyczy to w szczególności 

zarządzania chemikaliami, które często wymaga wpływania na dostawców i rozważenia 

długoterminowego wpływu na konsumentów. Oczywiście trudno jest wywrzeć wpływ 

na zachowanie dostawców, natomiast możliwa jest zmiana dostawców. Dostawcy mogą być 

wybierani na podstawie wyników swoich działań w obszarze zarządzania chemikaliami.  

Włączenie produktów do zakresu SZŚ ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wpływ chemikaliów 

na konsumentów i środowisko jest w większości przypadków związany z produktami, 

a nie z emisjami z instalacji, która je produkuje.

Wiarygodność SZŚ może być ograniczona, jeżeli organizacja wyłącza niektóre istotne 

dla środowiska części swojej działalności lub wyrobów z zakresu SZŚ. Wszelkie wyłączenia 

działalności własnej z zakresu SZŚ powinny być w przejrzysty sposób udokumentowane 

i przekazywane zainteresowanym stronom.

Zagadnienia do rozważenia (przykłady):

czy istotne zagadnienia dotyczące zarządzania chemikaliami lub jakimkolwiek obszarem 

działalności, w którym stosowane są chemikalia, są objęte SZŚ,

czy zasadne jest rozszerzenie zakresu SZŚ na te obszary działalności organizacji (komórki 

organizacyjne, lokalizacje geograficzne), dzięki którym można w szerszym zakresie 

nadzorować ilość i rodzaj chemikaliów wykorzystywanych w ramach ich własnych procesów, 

czy zasadne jest rozszerzenie zakresu SZŚ na te obszary działalności organizacji (komórki 

organizacyjne, lokalizacje geograficzne), dzięki którym można w szerszym zakresie 

nadzorować ilość i rodzaj chemikaliów wykorzystywanych w procesach innych podmiotów, 

które organizacja może w jakimkolwiek stopniu nadzorować lub na nie wpływać np. poprzez 

współpracę w łańcuchu dostaw, w tym komunikację z dostawcami i klientami.

l

l
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Określenie zakresu 

systemu zarządzania 

środowiskowego (4.3)

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji określenia fizycznych 

i funkcjonalnych granic, w ramach których funkcjonuje jej SZŚ. 

Podejmując decyzję w zakresie SZŚ należy wziąć pod uwagę kilka 

czynników, takich jak:

kontekst organizacji, oczekiwania i potrzeby zainteresowanych 

stron ( punkty 4.1 i 4.2),

strukturę organizacyjną i lokalizacje geograficzne, w których 

organizacja prowadzi działalność, 

możliwości sprawowania nadzoru i wywierania wpływu 

na inne podmioty w ramach cyklu życia swoich wyrobów 

lub usług.

l

l

l



Celem tego wymagania normy jest zapewnienie, że system zarządzania środowiskowego 

jest faktycznie wykorzystywany w celu poprawy ogólnej skuteczności prowadzonej działalności, 

minimalizacji ryzyk i poszukiwania szans.

Zagadnienie do rozważenia:

w jaki sposób organizacja powinna wykorzystywać istniejący SZŚ (w tym zarządzania 

chemikaliami) w różnych procesach biznesowych np. w projektowaniu, planowaniu i realizacji 

zakupów, zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedaży, promocji i marketingu itp.

l

System zarządzania 

środowiskowego  (4.4)

Norma ISO 14001 wymaga, aby system zarządzania 

środowiskowego utrzymywany przez organizację uwzględniał 

kontekst organizacji, w tym potrzeby i oczekiwania zainteresowanych 

stron (patrz punkty 4.1 i 4.2).
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Celem tego wymagania jest zapewnienie skuteczności SZŚ. Praktyka pokazuje, że skuteczność 

SZŚ zależy w dużej mierze od zaangażowania kierownictwa, w tym kierownictwa najwyższego 

szczebla. Poziom zaangażowania kierownictwa oraz sprawowanie roli przywódczej przekłada się 

na zaangażowanie pozostałych pracowników organizacji. Ma to zastosowanie we wszystkich 

obszarach działalności organizacji, w tym do zarządzania chemikaliami.

Przykładami zaangażowania kierownictwa w zagadnienia związane z zarządzaniem chemikaliami 

mogą być: 

prowadzenie lub inicjowanie działań związanych z identyfikacją ryzyk dla organizacji 

wynikających ze stosowania chemikaliów zarówno w działaniach własnych,

 jak i kontrahentów,

uwzględnienie w strategii organizacji kwestii związanych z zarządzaniem chemikaliami,

komunikowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji znaczenia zarządzania chemikaliami 

dla utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej organizacji,

zapewnienie zasobów dla skutecznego zarządzania chemikaliami,

zachęcenie i zmotywowanie pracowników do poszukiwania i wdrażania dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania chemikaliami,

inicjowanie współpracy w łańcuchu dostaw mającej na celu ograniczanie negatywnych 

skutków wykorzystywania chemikaliów,

rozważenie przystąpienia do dobrowolnych inicjatyw dotyczących ryzyka chemicznego, 

np. program Odpowiedzialność i Troska (dla przemysłu chemicznego).

Zagadnienia te mogą być częściowo lub całkowicie przekazane pracownikom. W niektórych 

przypadkach może zostać wyznaczona osoba do zarządzania chemikaliami. Należy jednak 

zauważyć, że niezależnie od oddelegowania tych zadań, odpowiedzialność spoczywa 

na najwyższym kierownictwie.

l

l

l

l

l

l

l

Przywództwo

i zaangażowanie  (5.1)

Norma ISO 14001 wymaga, aby najwyższe kierownictwo 

organizacji przyjęło na siebie odpowiedzialność za skuteczność 

SZŚ i wykazywało przywództwo i zaangażowanie w jego 

funkcjonowanie. 

Postawa kierownictwa powinna obejmować zapewnienie zasobów, 

komunikowanie znaczenia skutecznego SZŚ dla organizacji 

i osiągania jej strategicznych celów. 

Najwyższe kierownictwo może delegować część swoich 

obowiązków w tym zakresie innym osobom, ale powinno przyjąć 

na siebie odpowiedzialność za ostateczny wynik podejmowanych 

działań.

Przywództwo (5)
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Celem tego wymagania jest zapewnienie, że najwyższe kierownictwo organizacji komunikuje 

zainteresowanym stronom swoje podejście i aspiracje w odniesieniu do środowiska. 

Wewnętrznym stronom zainteresowanym (np. pracownikom) polityka powinna wskazywać sposób 

postępowania w przypadkach, kiedy brak jest bardziej szczegółowych uregulowań. W stosunku 

do zewnętrznych stron zainteresowanych polityka środowiskowa stanowi deklarację woli 

i konkretnych zobowiązań w obszarze ochrony środowiska.

Mimo, iż nie jest to wprost wymaganiem normy, politykę środowiskową warto udostępnić publicznie, 

np. na stronie internetowej organizacji.

Polityka środowiskowa powinna być udokumentowana i dostępna dla zainteresowanych stron.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami głównym i nadrzędnym celem, który należy uwzględnić 

w polityce środowiskowej, powinna być minimalizacja lub przynajmniej ciągłe ograniczanie 

negatywnych skutków stosowania chemikaliów. Działania mogą być bardziej szczegółowe, np.:

l minimalizowanie zużycia niebezpiecznych chemikaliów (np. SVHC) w procesach własnych,

l ograniczanie lub eliminowanie zawartości niebezpiecznych chemikaliów w wyrobach,

l zastępowanie lub eliminowanie niebezpiecznych chemikaliów w wyrobach i usługach 

oferowanych przez organizację,

l zwiększenie przejrzystości stosowania chemikaliów w wyrobach, produkcji i procesach 

pomocniczych. Celem tego wymagania jest zapewnienie dostosowania struktury 

organizacyjnej do potrzeb wynikających z polityki środowiskowej organizacji oraz innych 

uregulowań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących środowiska.

Polityka środowiskowa 
(5.2)

Polityka środowiskowa jest dokumentem, w którym najwyższe 

kierownictwo organizacji określa kierunek jej działań mających 

na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. 

Norma ISO 14001 wymaga, aby polityka środowiskowa zawierała 

przynajmniej zobowiązania do:

ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego 

w celu ograniczania negatywnych lub wzmacniania 

pozytywnych wpływów organizacji na środowisko,

spełniania wymagań zewnętrznych wynikających 

z przepisów prawa lub innych źródeł (w tym wynikających 

z niektórych oczekiwań zainteresowanych stron),

ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,

innych działań wynikających z kontekstu organizacji.

l

l

l

l
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W odniesieniu do zarządzania chemikaliami ważne jest, aby odpowiedzialność za chemikalia była 

przypisana konkretnej osobie np. specjaliście ds. środowiska albo w szczególnych przypadkach, 

osobie dedykowanej wyłącznie zarządzaniu chemikaliami w organizacji. Kluczowe jest, aby każdy, 

kto wykonuje zadania związane z chemikaliami, w tym m.in. projektanci lub pracownicy działu 

zakupów, znał i rozumiał swoje obowiązki w tym zakresie. Powinni również być świadomi zagrożeń 

związanych ze stosowaniem określonych chemikaliów (patrz punkty 7.2 i 7.3). Ważne jest również, 

aby każdy w organizacji wiedział, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie chemikaliami.

W niektórych krajach zatrudnienie specjalisty ds. bezpieczeństwa chemicznego może być 

obowiązkiem wynikającym z wymagań prawnych, np. doradca ds. transportu towarów 

niebezpiecznych w organizacjach zaangażowanych w drogowy lub kolejowy transport towarów 
7niebezpiecznych . Zadania doradcy ds. towarów niebezpiecznych niekoniecznie pokrywają się

lub obejmują całość zadań związanych z zarządzaniem chemikaliami w organizacji.

Zagadnienia do rozważenia (przykłady):

mianowanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie chemikaliami - w większości przypadków 

byłby to dodatkowy obszar kompetencji dla istniejącego stanowiska kierowniczego,

stworzenie wykazu osób, od których zależy właściwe zarządzanie chemikaliami 

we wszystkich obszarach działania organizacji (projektowanie, zaopatrzenie, procesy 

technologiczne, utrzymanie ruchu, magazynowanie, transport, itd.),

przypisanie tym osobom dodatkowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności 

i uprawnień, np. jednej z osób pracujących z dziale zaopatrzenia organizacja może dodać 

dodatkowy zakres odpowiedzialności oraz uprawnień w obszarze zamawiania 

niebezpiecznych chemikaliów.

l

l

l

7 

 towarów niebezpiecznych i Regulaminu RID w przypadku przewozu kolejowego
Obowiązek zatrudnienia doradcy ds. transportu towarów niebezpiecznych wynika z Umowy ADR w przypadku drogowego przewozu 

Role, odpowiedzialność 

i uprawnienia 

w organizacji  (5.3)

Norma ISO 14001 wymaga, aby najwyższe kierownictwo 

organizacji przydzieliło właściwym osobom role, obowiązki 

i uprawnienia związane ze środowiskiem. Ma to zastosowanie 

do różnych poziomów struktury organizacyjnej – od najwyższego 

kierownictwa po stanowiska operacyjne.

Najwyższe kierownictwo, przydzielając role, obowiązki 

i uprawnienia w organizacji, powinno przewidywać potrzebę 

zapewnienia zgodności z wymaganiami normy i przekazywania 

informacji o wynikach organizacji w zakresie zarządzania 

środowiskowego. Stosunkowo często stosowanym rozwiązaniem 

jest powołanie tzw. przedstawiciela kierownictwa ds. SZŚ.
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Planowanie (6)

Celem tego wymagania jest zapewnienie, że SZŚ odnosi się do realnych problemów organizacji 

tj. takich, które mają wpływ (pozytywny bądź negatywny) na zasadniczy cel jej istnienia.

Źródła zagrożeń i szans mogą obejmować:

zidentyfikowane aspekty środowiskowe (w tym np. potencjalne sytuacje awaryjne związane 

ze stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów) – punkt 6.1.2,

wymagania prawne – punkt 6.1.3,

oczekiwania zainteresowanych stron (w tym klientów i użytkowników wyrobów lub usług 

oferowanych przez organizację) – punkt 4.2.

W praktyce zatem kolejność działań jest taka, że przed określeniem zagrożeń i szans organizacje:

1. identyfikują i oceniają środowiskowe aspekty swojej działalności, 

2. określają obowiązujące wymagania prawne, jak również potrzeby i oczekiwania

zainteresowanych stron dotyczące zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

Należy podkreślić, że termin „ryzyka i szanse” w normie ISO 140001 jest związany ze skutkami dla 

organizacji wynikającymi z wpływów na środowisko.. 

l

l

l

UWAGA: W normie ISO 14001 planowanie opiera się na określaniu ryzyka. Norma definiuje 

oddzielnie termin „ryzyko” i wyrażenie „ryzyka i szanse”. „Ryzyko” oznacza „wpływ 

niepewności” z określeniem „wpływ niepewności” wyjaśnionym dalej jako „odchylenie 

od oczekiwań – pozytywne lub negatywne”. Wyrażenie „ryzyka i szanse” jest rozwinięte jako 
8

„potencjalne niekorzystne skutki (zagrożenia) i potencjalne korzystne skutki (szanse)” . 

Aby uniknąć nieporozumień, w niniejszym poradniku (z wyjątkiem przypadków, gdy wynika 

to z faktu, że przytoczona jest treść punktu normy), zamiast „ryzyka i szanse” stosuje się 

wyrażenie „zagrożenia i szanse” lub terminy „zagrożenia” i „szanse”. Należy podkreślić, 

że termin „ryzyka i szanse” w normie ISO 140001 jest związany ze skutkami dla organizacji 

wynikającymi z wpływów na środowisko.

Działania odnoszące się 

do ryzyk i szans – 

postanowienia ogólne  

(6.1.1)

Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacja zidentyfikowała ryzyka 

wiążące się z oddziaływaniem organizacji na środowisko 

lub oddziaływaniem środowiska na organizację, które są istotne dla:

os iągn ięc ia  oczek iwanych wyników wdrożenia   

i utrzymywania SZŚ,

osiągnięcia celów istnienia organizacji, 

zapewnienia ciągłego doskonalenia. 

Identyfikacja zagrożeń i szans ma podstawowe znaczenie 

dla planowania działań środowiskowych.

l

l

l

8 
 Treść definicji „ryzyk i szans” zgodnie z poprawką do polskiej normy PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1
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Proces określania zagrożeń i szans, w tym jego wyników, powinien być udokumentowany. 

Niewłaściwe zarządzanie chemikaliami może mieć niekorzystny wpływ na środowisko. 

Może to przyczynić się do ewentualnych roszczeń lub sankcji prawnych wobec organizacji, 

co należy uznać za zagrożenie. Wzrastająca świadomość ekologiczna klientów i związany 

z tym wzrost popytu na wyroby lub usługi, które w mniejszym stopniu negatywnie wpływają

na środowisko, może być traktowana jako szansa dla organizacji, które są w stanie ten popyt 

zaspokoić.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami zagrożenia mogą obejmować m.in..:

spadek sprzedaży wynikający z obaw klientów związanych ze stosowaniem niebezpiecznych 

chemikaliów lub ich obecnością w wyrobach,

prawny zakaz lub ograniczenia stosowania w odniesieniu do niektórych chemikaliów 

oraz związane z tym trudności i koszty zamiany lub innych środków zapewniających 

zgodność,

ewentualne koszty odszkodowań związanych z niekorzystnym wpływem niektórych 

chemikaliów na osoby mieszkające w pobliżu, użytkowników produktów (konsumentów, 
9pracowników) lub środowisko – w warunkach normalnych lub w sytuacji awaryjnej  ,

pogorszenie wizerunku organizacji i jej produktów w wyniku, np. zawartości niepożądanych 

substancji w wyrobach lub awarii z udziałem chemikaliów, 

utratę odbiorców w wyniku upowszechnienia informacji o negatywnym oddziaływaniu 

komponentów stosowanych przez organizację w procesach produkcyjnych.

Z kolei szansami dla organizacji mogą być:

obniżenie kosztów bezpośrednich w związku z wprowadzeniem rozwiązań techniczno-

organizacyjnych dotyczących lepszego zarządzania chemikaliami (zmniejszenie zużycia, 

zamiana na tańsze w zakupie lub w użyciu chemikalia),

obniżenie kosztów pośrednich (np. odszkodowania) w związku z doskonaleniem w zakresie 

zarządzania chemikaliami,

uzyskanie przewagi konkurencyjnej w sytuacji zmian w wymaganiach prawnych,

uzyskanie przewagi konkurencyjnej w sytuacji zmieniającej się świadomości klientów,

poprawa wizerunku w wyniku wprowadzenia na rynek wyrobów zawierających mniejszą ilość 

niebezpiecznych chemikaliów.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

9 
 patrz: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187)
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Celem identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych jest ułatwienie wyboru obszarów, którymi 

organizacja będzie się zajmować w ramach SZŚ. Oznacza to, że identyfikacja i ocena aspektów 

środowiskowych jest procesem pomocniczym dla innych elementów SZŚ (np. określania zagrożeń 

i szans (punkt 6.1.1), ustalania celów środowiskowych (punkt 6.2), działań operacyjnych 

(punkt 8.1), gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne (punkt 8.2) oraz monitorowania 

i pomiarów (punkt 9.1).

Procesy identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, w tym ich wyniki, powinny być 

udokumentowane.

Aspekty środowiskowe 
(6.1.2)

Aspekt środowiskowy wg normy ISO 14001 to „element działań 

lub wyrobów lub usług organizacji, który wzajemnie oddziałuje 

lub może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem”.

Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacje: 

określiły aspekty środowiskowe swoich działań, wyrobów 

i usług, które mogą nadzorować lub na które mogą mieć wpływ,

zidentyfikowały wpływy na środowisko związane z aspektami 

środowiskowymi,

ustaliły kryteria oceny wagi aspektów środowiskowych,

wskazały te aspekty środowiskowe, które uznano 

za znaczące tj. dokonały ich oceny wg przyjętych kryteriów.

Przy określaniu aspektów środowiskowych i związanych z nimi 

skutków dla środowiska organizacja bierze pod uwagę:

planowane przedsięwzięcia i przewidywane zmiany w swoich 

działaniach wyrobach i usługach,

przewidywane warunki nietypowe, w tym sytuacje awaryjne,

perspektywę cyklu życia tj. wpływy na środowisko związane 

z pozyskiwaniem surowców, produkcją części/elementów 

przez dostawców, dostawami, transportem, dystrybucją 

wyrobów, eksploatacją wyrobów, przetwarzaniem wyrobów 

po zakończeniu ich eksploatacji i unieszkodliwienie 

związanych z tym odpadów.

Zgodnie z normą ISO 14001: 

znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma 

lub może mieć jeden lub więcej znaczących wpływów 

na środowisko,

znaczące aspekty środowiskowe są określane przez 

organizacje przy użyciu jednego kryterium lub większej liczby 

kryteriów. 

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Identyfikacja aspektów środowiskowych

W przypadku chemikaliów istnieją co najmniej dwie podstawowe opcje identyfikacji aspektów 

środowiskowych:

1. samo stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych – w każdej fazie cyklu życia 

produktu,

2. uwalnianie chemikaliów (a w zasadzie ich składników) do określonych elementów 

środowiska (np. powietrza, wód powierzchniowych, gruntu, itp..):

w warunkach normalnych tj. podczas procesów produkcyjnych / świadczenia usługi,

w każdej fazie cyklu życia produktu, np. podczas jego eksploatacji,

w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Pierwsza opcja ułatwia zarządzanie chemikaliami po stronie zakupów, przechowywania 

i stosowania w procesach. Z kolei druga ułatwia identyfikowanie znaczących wpływów 

na środowisko i wiązanie ich ze stosowanymi chemikaliami. Organizacja może uznać, 

że optymalnym rozwiązaniem jest połączenie opcji opisanych powyżej.

W obu opcjach identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych związanych z chemikaliami 

wymaga dokonania pełnej inwentaryzacji wszystkich nabywanych chemikaliów, sposobu 

ich magazynowania, stosowania i uwalniania do środowiska.

 Aspekty środowiskowe można zidentyfikować poprzez przeprowadzenie przeglądu 

wstępnego, opisanego bardziej szczegółowo w Załączniku 1.

l

l

l

UWAGA: Podstawą dla identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych związanych 

z chemikaliami jest wykaz stosowanych chemikaliów. Poziom szczegółowości i aktualności 

informacji w nim zawartych oraz jego dostępności dla osób zaangażowanych w zarządzanie 

chemikaliami ma kluczowe znaczenie dla skuteczności systemu zarządzania w tym 

obszarze. Może ułatwić identyfikację występowania chemikaliów w procesach głównych, 

pomocniczych, ale także tych, które pozostają w produkcie, stają się odpadem 

lub są wprowadzanie do środowiska. 

  Więcej informacji na temat wykazu chemikaliów można znaleźć w Załączniku 8.
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Ocena aspektów środowiskowych

Definicja aspektu środowiskowego w normie ISO 14001 wskazuje, że podstawowym kryterium 

oceny aspektów środowiskowych jest skala związanego z nim wpływu na środowisko. 

W odniesieniu do chemikaliów wpływ ten można ocenić na podstawie:

ich niebezpiecznych właściwości dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska 

i 
poziomu narażenia środowiska i ludzi na działanie tych chemikaliów. 

Po raz kolejny należy podkreślić konieczność uwzględnienia perspektywy cyklu życia. 

Oznacza to, że w odniesieniu do chemikaliów ocena aspektów środowiskowych powinna 

uwzględniać również zagrożenia związane z:

potencjalnym niekorzystnym wpływem na zdrowie użytkowników wyrobów i konsumentów 

spowodowanym korzystaniem z wyrobów i usług dostarczanych przez organizację, 

np..: zagrożenia, które zależą od sposobu uwalniania się chemikaliów podczas użytkowania 

produktów,

potencjalnymi narażeniami i wynikającymi z nich szkodami dla środowiska w całym cyklu 

życia, np. zagrożenia związane ze zużytymi produktami, zagrożenia spowodowane 

pośrednio, tj. przez zanieczyszczanie elementów środowiska (np. wód, gruntów, powietrza, 

flory, fauny), które następnie oddziałują na produkty konsumpcyjne (np. produkty 

spożywcze), szkody następujące w razie awarii, które prowadzą do niekontrolowanego 

uwolnienia chemikaliów do środowiska.

Parametrami stosowanymi w ocenie ryzyka dotyczącego chemikaliów są m.in.. niebezpieczne 

właściwości chemikaliów. Zagrożenia związane z chemikaliami można pogrupować w następujący 

sposób:

zagrożenia związane z ich właściwościami fizycznymi, m.in.. wybuchowość, palność, 

zdolność do korozji metali,

zagrożenia dla zdrowia człowieka, np. toksyczność, działanie żrące/drażniące na skórę, 

działanie uczulające na drogi oddechowe, działanie mutagenne na komórki rozrodcze,

zagrożenia dla środowiska np. toksyczność dla środowiska wodnego, zdolność 

do bioakumulacji.

Informacje o zagrożeniach chemicznych można znaleźć m.in.. w kartach charakterystyki, 

które są obowiązkowo dostarczane wraz z dostawami chemikaliów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na chemikalia zawierające substancje podlegające zezwoleniom i ograniczeniom, 

do których mają zastosowanie przepisy szczególne. 

  Więcej informacji na temat takich substancji znajduje się w Załączniku 2.

l

l

l

l

l

l

l
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Poziom narażenia zależy od takich czynników jak np. ilość chemikaliów magazynowanych w danej 

lokalizacji, sposób postepowania z nimi, w tym magazynowania i wykorzystywania. W odniesieniu 

do niektórych chemikaliów istnieją wskazania, jaka ilość może być źródłem większego poziomu 

narażenia. Źródłem informacji w tym przypadku mogą być wykazy znajdujące się w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138). W wykazach 

tych wskazano ilości progowe substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub zakładu o dużym 

ryzyku wystąpienia awarii dla:

określonych kategorii zagrożeń, które stwarzają substancje,

określonych substancji.

Przedstawione wyżej informacje mogą służyć jako inspiracja do przyjęcia kryteriów oceny aspektów 

środowiskowych związanych z chemikaliami, jednak należy podkreślić, że dobór kryteriów oceny 

jest autonomiczną decyzją organizacji.

Celem tego wymagania jest zapewnienie, że organizacja jest świadoma wszystkich zobowiązań 

dotyczących zgodności, czyli:

wymagań prawnych dotyczących środowiska mających zastosowanie do jej działalności, 

wymagań z innych źródeł (wymagania inne niż prawne). 

Świadomość tych wymagań jest jednym z warunków zapewnienia zgodności. Należy podkreślić, 

że termin „wymaganie prawne” w żadnym przypadku nie powinien być utożsamiany z terminem

„akt prawny”. Stąd rejestr wymagań prawnych, który jest zgodnie z normą ISO 14001 

obowiązkowym elementem udokumentowanej informacji, nie oznacza zestawienia tytułów aktów 

prawnych, a raczej konkretnych obowiązków (w tym ograniczeń i zakazów) wynikających 

z tych aktów prawnych.

Źródłami wymagań prawnych mogą być:

prawo międzynarodowe – ratyfikowane konwencje i umowy międzynarodowe, w tym traktaty 

unijne,

prawo Unii Europejskiej – rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, 

prawo krajowe – akty prawne wydawane przez ustawodawcę,

prawo miejscowe – akty prawne wydawane przez władze lokalne.

l

l

l

l

l

l

l

l

Zobowiązania dotyczące 

zgodności  (6.1.3)

Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacje określiły:

wymagania wynikające z obowiązującego prawa,

wymagania pochodzące z innych źródeł, przyjęte 

do stosowania przez organizację ze względu na przesłanki 

pozaprawne.

Organizacja powinna mieć dostęp do tych wymagań, rozumieć 

w jaki sposób należy je spełniać oraz utrzymywać 

udokumentowane zestawienie tych wymagań.

l

l
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Przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów można znaleźć w wyszukiwarce 

przepisów UE dotyczących chemikaliów EUCLEF. 

  Więcej informacji na temat EUCLEF można znaleźć w Załączniku 3.  

Wymagania prawne dotyczące chemikaliów mogą przybrać formę:

zakazów wprowadzania do obrotu,

ograniczeń w stosowaniu,

warunków wprowadzania do obrotu.

  Przykładowe formy wymagań prawnych dotyczących chemikaliów przedstawiono w Załączniku 4.

 
Pośrednio na kwestie związane z zarządzaniem chemikaliami wpływ mogą mieć również inne 

instrumenty prawne np. standardy emisyjne (dopuszczalne wielkości emisji), standardy imisyjne 

(dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających w danym komponencie środowiska) 

czy najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Niewyczerpujący wykaz aktów prawnych będących źródłami wymagań prawnych został 

przedstawiony w Załączniku 5.

Zobowiązania w zakresie zgodności inne niż wymagania prawne dotyczące środowiska 

(w tym m.in.. stosowanie niebezpiecznych chemikaliów) mogą pochodzić m.in. z:

wymagań korporacyjnych (np. samodzielnej decyzji grupy kapitałowej, w ramach której działa 

organizacja),

wymagań klientów,

przyjętych przez organizację dobrowolnych zobowiązań wynikających np. z takich 

programów jak: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Odpowiedzialność i Troska 

(RC), oznakowanie ekologiczne (ekoetykiety).

l

l

l

l

l

l

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) 

to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko 

zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;

uwzględnia oczekiwania interesariuszy;

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami 

postępowania;

jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.” 

(źródło: norma PN-ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności)

l

l

l

l

Program Responsible Care ("Odpowiedzialność 

i Troska") jest to prośrodowiskowy program realizowany 

przez przemysł chemiczny na całym świecie. 

Firmy z sektora chemicznego i branż pokrewnych biorące 

udział w programie dobrowolnie realizują działania na rzecz:

ochrony środowiska, 

ochrony zdrowia, 

wzrostu bezpieczeństwa procesowego. 

l

l

l
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Celem tego wymagania jest zapewnienie ram logicznych dla SZŚ. W praktyce oznacza to, że dalsze 

działania planowane w ramach SZŚ dotyczą najważniejszych kwestii zidentyfikowanych na etapie 

planowania. 

Planowane działania włącza się do innych elementów SZŚ opisanych w dalszej części poradnika:

cele środowiskowe (punkt 6.2), 

elementy pomocnicze:

zasoby (punkt 7.1), 

kompetencje (punkt 7.2), 

świadomość (punkt 7.3), 

komunikacja (punkt 7.4), 

udokumentowane informacje (punkt 7.5),

planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi (punkt 8.1),

gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne (punkt 8.2),

monitorowanie, pomiary, analiza i ocena zgodności (punkt 9.1).

l

l

m

m

m

m

m

l

l

l

Planowanie działań  

(6.1.4)

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji zaplanowania działań 

dotyczących zidentyfikowanych:

istotnych aspektów środowiskowych,

zobowiązań dotyczących zgodności,

zagrożeń i szans.

Planowane działania powinny być uwzględnione w SZŚ. 

l

l

l

Oznakowanie ekologiczne UE 

Oznakowanie ekologiczne UE to oznakowanie, które można 

stosować w odniesieniu do produktów i usług spełniających 

wysokie standardy środowiskowe w całym ich cyklu życia: 

od wydobycia surowców po produkcję, dystrybucję i utylizację. 

Uwzględnienie całego cyklu życia w ocenie produktów 

gwarantuje rzetelność oceny. Jednym z kryteriów może być 

np. brak stosowania w produkcji pewnych chemikaliów.

Unijną ekoetykietę można obecnie uzyskać dla 24 grup 

produktów, w tym dla farb i lakierów, środków czyszczących oraz chłodziw.

Funkcjonowanie oznakowania ekologicznego UE jest określone rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

oznakowania ekologicznego UE.

Oznakowanie ekologiczne (ekoetykiety) – umieszczanie na produktach informacji 

świadczących o tym, że dany produkt spełnia przyjęte kryteria związane z ochroną 

środowiska. Istniejące systemy ekoetykietowania są tak skonstruowane, że prawo 

do stosowania ekoetykiety jest przyznawane wyrobom, które w ściśle zdefiniowanej grupie 

wyrobów ocenione zostają jako mniej szkodliwe dla środowiska niż inne o podobnej funkcji.
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Ten punkt normy ISO 14001 stanowi podstawę do stwierdzenia, że poprzez:

identyfikację stosowania chemikaliów jako znaczącego(ych) aspektu(ów) 

środowiskowego(ych),

uwzględnianie odpowiednich wymagań prawnych i innych, oraz 

określanie zagrożeń i możliwości związanych z chemikaliami

SZŚ może zapewnić właściwe zarządzanie chemikaliami.

Określenie celów środowiskowych jest realizacją zobowiązania polityki środowiskowej do ciągłego 

doskonalenia, w tym poprawy stanu środowiska. Ustanowienie planu ich osiągnięcia jest niezbędne 

do zapewnienia zasobów dla SZŚ (punkt 7.1).

Cele środowiskowe powinny być udokumentowane.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami organizacja powinna, uwzględniając zidentyfikowane 

zagrożenia i szanse, podjąć decyzję, dla których stosowanych chemikaliów należy przyjąć cele 

środowiskowe. Podczas określania celów środowiskowych w obszarze chemikaliów, można 

posłużyć się hierarchią zarządzania chemikaliami obejmującą:

eliminowanie stosowania niebezpiecznych chemikaliów,

redukowanie stosowania niebezpiecznych chemikaliów,

zastępowanie bardziej niebezpiecznych chemikaliów innymi, mniej niebezpiecznymi.

 Przykłady celów środowiskowych dotyczących chemikaliów wraz z opisem sytuacji, z której  

wynika potrzeba ich przyjęcia przedstawiono w Załączniku 6.

l

l

l

l

l

l

Cele środowiskowe 

i planowanie ich 

osiągnięcia  (6.2)

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji określenia celów 

środowiskowych i planowania działań w celu ich realizacji. 

Cele środowiskowe powinny prowadzić do poprawy 

środowiskowych efektów działalności organizacji tj. zmniejszać 

negatywne oddziaływania na środowisko, ewentualnie wzmacniać 

pozytywne oddziaływanie.

Cele środowiskowe powinny wynikać z przyjętej polityki 

środowiskowej oraz powinny być sformułowane w sposób 

pozwalający na jednoznaczne określenia stopnia ich realizacji.  

Norma ISO 14001 wymaga, aby stopień realizacji celów 

środowiskowych był monitorowany, aktualizowany i komunikowany. 

Norma wymaga, aby określając cele środowiskowe organizacja 

uwzględniła:

aspekty środowiskowe, które uznała za znaczące,

wymagania prawne i inne dotyczące środowiska 

(w tym potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron),

zidentyfikowane ryzyka (zagrożenia i szanse).

l

l

l
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Wsparcie (7)

Celem tego wymagania jest przeniesienie zobowiązania najwyższego kierownictwa organizacji 

dotyczącego zapewnienia zasobów na funkcjonowanie SZŚ (zobacz punkt 5.1) na poziom 

operacyjny.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami kwestia zapewnienia zasobów nie odbiega od innych 

obszarów SZŚ. Przykładami niezbędnych zasobów mogą być:

czas niezbędny do pozyskiwania informacji o dostępnych na rynku środkach chemicznych 

lub rozwiązań technicznych, których wprowadzenie do stosowania mogłoby przyczynić się 

do redukcji negatywnych oddziaływań na środowisko,

technologia, która pozwala ograniczyć stosowanie chemikaliów,

środki finansowe na odpowiednie wyposażenie miejsc magazynowania chemikaliów.

Zapewnienie tych zasobów mogłoby polegać na powołaniu specjalisty ds. zarządzania 

chemikaliami, którego zadaniem byłoby poszukiwanie możliwości doskonalenia w zakresie 

ograniczania negatywnych wpływów na środowisko lub ludzi. Specjalista dysponowałby budżetem 

na pozyskiwanie informacji, np. udział w konferencjach branżowych, zakup literatury. 

Na tej podstawie specjalista przygotowywałby propozycje przedsięwzięć doskonalących, 

dla których organizacja, po analizie przydatności, desygnowałaby stosowne budżety.

l

l

l

Zasoby (7.1) Norma ISO 14001 wymaga od organizacji zapewnienia zasobów 

niezbędnych do funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskowego. Zasoby te nie powinny ograniczać się jedynie 

do środków finansowych, ale obejmować także:

ludzi  -  pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie SZŚ,

czas,

dostęp do technologii.

l

l

l
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Celem tego wymagania jest identyfikacja obszarów, w których efekty działalności środowiskowej 

zależą od działań i postaw pracowników. Istotnym elementem realizacji tego wymagania 

jest identyfikacja osób, których kompetencje mogą przyczynić się do zmniejszenia lub zwiększenia 

negatywnego wpływu na środowisko.

Dowody kompetencji powinny być udokumentowane.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami powyższe wymagania mogą dotyczyć pracowników 

zaangażowanych w zamawianie chemikaliów, ich magazynowanie i stosowanie. 

Patrząc z perspektywy cyklu życia istotne może być zapewnienie stosownych kompetencji osobom 

zaangażowanym w projektowanie wyrobów lub usług, a także w sprzedaż i marketing. 

Warto podkreślić, że w niektórych sytuacjach uzyskanie stosownych kompetencji jest wymaganiem 

wynikającym z przepisów prawa np. doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych w organizacjach zaangażowanych w drogowy lub kolejowy transport towarów 
10niebezpiecznych czy załóg pojazdów przewożących towary niebezpieczne . Wymaganie 

zapewnienia odpowiednich kompetencji dotyczy również pozostałych pracowników 

zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych. Kompetencje te powinny 

być potwierdzone szkoleniami w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie 

do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Uzupełnieniem dla zapewnienia kompetencji wybranych pracowników jest zapewnienie 

świadomości wszystkich pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia). Wymaganie to opiera 

się na założeniu, że pracownicy wiedzący jak należy postępować i jakie korzyści bądź szkody 

wynikają z ich postępowania będą działać w bardziej odpowiedni sposób. Istotnym sposobem 

realizacji tego wymagania mogą być szkolenia dotyczące zarządzania chemikaliami i zagrożeniami 

wynikającymi ze stosowania chemikaliów. Innym sposobem może być opracowanie ustalonych 

trybów postępowania (np. w formie udokumentowanych schematów działania, procedur 

10 
Obowiązek posiadania odpowiednich kompetencji przez doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych lub załóg 

pojazdów przewożących towary niebezpieczne wynika z Umowy ADR w przypadku przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

oraz Rozporządzenia RID w przypadku transportu kolejowego.

Kompetencje 

i świadomość  (7.2 i 7.3) 

W uzupełnieniu do ogólnego wymagania dotyczącego zasobów 

(7.1) organizacja powinna zapewnić, że osoby działające pod 

jej nadzorem, których praca może mieć wpływ na środowisko 

i utrzymanie zgodności, są kompetentne. W przypadku, 

gdy kompetencje te są niewystarczające, organizacja powinna 

podjąć działania mające na celu dostosowanie ich do potrzeb.

Organizacja powinna również zapewnić, aby osoby pracujące pod 

jej nadzorem były świadome:

jej polityki środowiskowej,

znaczących aspektów środowiskowych związanych 

z ich pracą oraz związanych z nimi rzeczywistych 

lub potencjalnych wpływów na środowisko,

korzyści wynikających z ograniczania negatywnych wpływów 

na środowisko,

konsekwencji niewłaściwego postępowania – zarówno 

dla nich samych, jak i dla organizacji.

l

l

l

l
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bądź instrukcji) mówiących o tym, w jaki sposób postępować ze stosowanymi chemikaliami 

oraz jak radzić sobie z wystąpieniem ewentualnych sytuacji awaryjnych. Taka wiedza spowoduje 

rozważniejsze i ostrożniejsze postępowanie podczas pracy z chemikaliami. Świadomość 

niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą stosowane chemikalia, pozwala na podejmowanie 

optymalnych decyzji pozbawionych błędów.

 Informacje na temat właściwości chemikaliów, zagrożeń jakie stwarzają oraz sposobów

 postępowania z nimi można znaleźć w kartach charakterystyki, o których mowa w Załączniku 7.

Celem tego wymagania jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji na poziomie 

niezbędnym dla skutecznego zarządzania środowiskowego. Sprawny przepływ informacji 

oznacza, że niezbędne do zarządzania informacje docierają na czas do właściwych osób, co jest 

podstawą do podejmowania właściwych decyzji i działań. Właściwymi osobami mogą być zarówno 

osoby działające w imieniu organizacji (np. pracownicy), jak i będące pod wpływem organizacji 

(np. klienci lub sąsiedzi organizacji).

Dowody prowadzenia komunikacji powinny być udokumentowane.

W przypadku chemikaliów komunikacja zewnętrzna powinna obejmować przynajmniej:

przyjmowanie i ustosunkowywanie się do wniosków o udzielenie informacji, pomysłów 

na substytuty i skargi od zewnętrznych zainteresowanych stron,

rozpowszechnianie niezbędnych informacji na temat ich właściwości i środków ograniczania 

ryzyk, które mają zostać wdrożone. 

Istotne jest, aby komunikacja była realizowana nie tylko w dół łańcucha dostaw (dostawca 

– użytkownik), ale również w górę (użytkownik – dostawca). 

l

l

Komunikacja (7. 4) Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacja prowadziła 

komunikację z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi 

stronami ( interesar iuszami)  w obszarze związanym 

z zarządzaniem środowiskowym.  

Komunikacja powinna być prowadzona w uporządkowany sposób 

tzn. organizacja powinna ustalić co, kiedy, komu i w jaki sposób 

komunikuje. Komunikacja wewnątrz organizacji powinna 

obejmować sprawny i wielokierunkowy przepływ informacji 

pomiędzy stosownymi stanowiskami i poziomami w strukturze 

organizacyjnej.

Komunikacja zewnętrzna powinna obejmować informowanie 

zainteresowanych stron o kwestiach związanych ze środowiskiem 

i zapewniać odbiór informacji (np. skarg) od nich. Norma odnosi się 

również do komunikacji wynikającej z wymagań prawnych i innych 

wymagań dotyczących środowiska.
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Informacje przekazywane przez dostawców dotyczą przede wszystkim właściwości chemikaliów, 

ich zastosowań i warunków bezpiecznego stosowania. Skuteczność komunikacji w dużej mierze 

zależy od jakości przekazywanych danych. Stosujący chemikalia w określonych przypadkach 

powinni przekazywać dostawcom informacje o sposobach stosowania chemikaliów, szczególnie 

jeżeli odbiegają one od tych, które dostawca przewidział. 

Przykładami komunikacji zewnętrznej w dół łańcucha dostaw (dostawca –użytkownik) są:

oznakowanie niebezpiecznych chemikaliów,

karty charakterystyki niebezpiecznych chemikaliów,

dokumentacja dołączana do wyrobów – np. informacja o potencjalnych skutkach 

dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikających z obecności w sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych 

(dyrektywa RoHS).

 Więcej informacji na temat oznakowania niebezpiecznych chemikaliów oraz kart 

charakterystyki znajduje się w Załączniku 7.

Komunikacja wewnętrzna powinna obejmować przekazywanie informacji o właściwościach 

chemikaliów oraz bezpiecznych warunkach ich magazynowania i stosowania.  Źródłami informacji 

o właściwościach chemikaliów są oznakowania opakowań oraz karty charakterystyki. 

Karta charakterystyki jest również źródłem informacji na temat:

prawidłowego postępowania z chemikaliami oraz ich magazynowania - sekcja 7 karty 

charakterystyki, 

warunków, których należy unikać (np. temperatura, ciśnienie, światło, obciążenia fizyczne) 

oraz materiałów niezgodnych (np. grupy substancji lub konkretne substancje, z którymi 

chemikalia mogą reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji) – sekcja 10 karty 

charakterystyki,

postępowania z odpadami - sekcja 10 karty charakterystyki,

transportu - sekcja 14 karty charakterystyki.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki powinny posłużyć do opracowania takich dokumentów 

jak np. instrukcje stosowania chemikaliów czy instrukcje ich magazynowania oraz transportu.

Celem tego wymagania jest zapewnienie, że dokumenty powstające w związku z funkcjonowaniem 

SZŚ usprawniają jego działanie, a nie stanowią dodatkowego biurokratycznego obciążenia 

dla organizacji.

l

l

l

l

l

l

l

Udokumentowane 

informacje (7.5)

Chociaż norma ISO 14001 wymaga od organizacj i  

przechowywania pewnych udokumentowanych informacji, które są 

w niej wskazane, organizacja jest również zobowiązana 

do przechowywania dodatkowych udokumentowanych informacji, 

w oparciu o własne potrzeby. Udokumentowane informacje 

powinny być aktualizowane i przeglądane w celu zapewnienia, 

że są one użytecznym i łatwym w użyciu elementem 

poprawiającym skuteczność SZŚ.
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W odniesieniu do zarządzania chemikaliami, potrzeba dokumentacji może wynikać z wymagań 

prawnych lub z zakomunikowanych potrzeb ze strony wewnętrznych i zewnętrznych 

zainteresowanych stron.

Przykłady udokumentowanych informacji:

wykaz stosowanych niebezpiecznych chemikaliów,

karty charakterystyki niebezpiecznych chemikaliów,

dokumenty opisujące ustalony tryb postępowania w stosunku do chemikaliów (np. instrukcje 

zamawiania, magazynowania, transportowania, stosowania, itp.),

wykaz osób upoważnionych do wykonywania określonych czynności związanych 

z chemikaliami,

instrukcje użytkowania wyrobów mogących być źródłem emisji chemikaliów,

specyfikacje dla podwykonawców oraz procesów zlecanych na zewnątrz dotyczące 

stosowanych niebezpiecznych chemikaliów.

  Więcej informacji na temat wykazu niebezpiecznych chemikaliów znajduje się w Załączniku 8.

Przykładami udokumentowanych informacji wymaganych przez przepisy prawne mogą być m.in.:

dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie wymagań związanych 

z przewozem towarów niebezpiecznych,

raport o bezpieczeństwie i plany operacyjno-ratownicze w przypadku zakładów o dużym 
11ryzyku wystąpienia poważnej awarii na mocy dyrektywy SEVESO .

Nadzór nad udokumentowanymi informacjami powinien obejmować przede wszystkim 

zapewnienie ich stałej aktualności. Jest to istotne np. gdy wykaz stosowanych chemikaliów 

obejmuje informacje o posiadanych ilościach lub stosowane chemikalia podlegają zmianom. 

Warto podkreślić, że dokumentacja ma wartość, kiedy obejmuje aktualne dane. 

Zatem z dokumentacji warto usuwać odniesienia do chemikaliów, które zostały wycofane 

z użytkowania.

Sposób nadzorowania dokumentacji SZŚ, w szczególności dokumentów związanych 

z zarządzaniem chemikaliami powinien być spójny ze sposobem nadzorowania innych 

dokumentów w organizacji. 

l

l

l

l

l

l

l

l

11 
Zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest zakład, w którym występuje jedna lub więcej substancji 

niebezpiecznych w ilości równej lub większej niż określone jako progowe w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)

28



Działania operacyjne  (8)

Celem tego wymagania jest zapewnienie, że negatywne wpływy organizacji na środowisko 

są nie większe niż to niezbędne. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi pozwala 

przenieść wyniki oceny aspektów środowiskowych oraz identyfikacji zagrożeń i szans na poziom 

operacyjny działania organizacji. 

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami ustalone tryby postępowania powinny dotyczyć 

różnych obszarów działalności np.: 

projektowania procesów i wyrobów z uwzględnieniem minimalizacji/eliminacji stosowania 

chemikaliów,

określania wielkości zapotrzebowania na chemikalia (eliminacja nadpodaży),

sposobu zamawiania, np. centralizacja i optymalizacja zakupów, eliminowanie 

niekontrolowanych zakupów,

planowania transportu (jeżeli ma zastosowanie),

sposobów magazynowania, np. warunków fizycznych (wilgotność, temperatura, wentylacja 

itp.), maksymalnych ilości, unikanie przeterminowania (first in / first out), oznakowania 

opakowań,

sposobów zagospodarowania odpadów chemicznych.

l

l

l

l

l

l

Planowanie i nadzór nad 

działaniami 

operacyjnymi  (8.1)

Zgodnie z normą ISO 14001 organizacja powinna utrzymywać swój 

wpływ na środowisko na założonym poziomie, poprzez określenie 

procesów i operacji związanych ze znaczącymi aspektami 

środowiskowymi oraz ze zidentyfikowanymi zagrożeniami 

i szansami. Nadzór ten może być zapewniony poprzez:

przyjęcie ustalonych trybów postępowania np. w formie 

procedur lub instrukcji (niekoniecznie udokumentowanych) 

wskazujących, w jaki sposób określony proces lub operacja 

powinny być prowadzone,

przyjęcie kryteriów operacyjnych tj. konkretnych parametrów, 

które powinny zostać osiągnięte, aby można było uznać, 

że proces lub operacja nie powodują wpływów na środowisko 

większych niż to konieczne. 

Istotnym wymaganiem normy ISO 14001 jest uwzględnienie 

w planowaniu i nadzorowaniu działań operacyjnych perspektywy 

cyklu życia i procesów zleconych na zewnątrz.

l

l
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Uwzględnienie perspektywy cyklu życia w planowaniu i nadzorowaniu działań operacyjnych 

oznacza, że wymaganie określenia ustalonych trybów postępowania może odnosić się 

do wszystkich faz życia wyrobu lub usługi. Może to obejmować określone wymagania w stosunku 

do:

dostawców chemikaliów (np. źródło pochodzenia, sposób dostarczania, rodzaj opakowań, 

odbiór opakowań),

właściwości chemikaliów (np. kryteria wydajności, z wyłączeniem niektórych substancji 

niebezpiecznych),

sposobu wykorzystania wyrobu przez użytkownika (w tym sposobu magazynowania 

lub zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku stosowania wyrobu),

nadzoru nad podwykonawcami i procesami zleconymi na zewnątrz. 

Uwzględnienie perspektywy cyklu życia wiąże się typowo z analizą poszczególnych faz życia 

wyrobu lub usługi podczas procesu projektowania, biorąc pod uwagę potencjalne szkody 

wynikające z zastosowania produktów zawierających niebezpieczne chemikalia, np. czy wyroby 

zawierają niebezpieczne składniki, które można wyeliminować. Uwzględnienie perspektywy cyklu 

życia obejmuje narzędzia komunikacji z dostawcami i klientami opisane w punkcie 7.3. 

Ustalone tryby postępowania oraz kryteria operacyjne mogą wynikać z wymagań prawnych 

lub innych wymagań dotyczących środowiska (patrz punkt 6.1.3). Mogą one też wynikać z dobrych 

praktyk stosowanych w sektorze, w jakim działa organizacja. Przyjęcie ustalonych trybów 

postępowania jest związane z wymaganiem dotyczącym określenia ról, odpowiedzialności 

i uprawnień pracowników (patrz punkt 5.3).

Elementy planowania i nadzoru nad działaniami operacyjnymi powinny być udokumentowane, 

aby zapewnić ich skuteczne wykonanie.

Niektórymi źródłami kryteriów operacyjnych dla zarządzania chemikaliami mogą być wymagania 

prawne czy fizyczne lub chemiczne właściwości chemikaliów.

  Więcej informacji na temat źródeł kryteriów operacyjnych znajduje się w Załączniku 9.

Nadzór nad działaniami operacyjnymi może być realizowany za pomocą środków technicznych 

utrzymujących pożądane parametry, np. termostat zapewniający wymaganą temperaturę, 

dozownik zapewniający, że ilość dozowanych chemikaliów jest ściśle określona, bądź urządzenia 

kontrolujące warunki magazynowania (temperatura, wilgotność, itp.).

 Więcej informacji na temat technik związanych ze stosowaniem chemikaliów znajduje się 

w Załączniku 10.

l

l

l

l
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Celem tego wymagania jest minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej, 

a jeżeli nie uda się jej uniknąć, minimalizacja jej skutków dla środowiska poprzez przygotowanie 

scenariuszy postępowania. 

Elementy gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne powinny być udokumentowane w celu 

zapewnienia ich skutecznego przeprowadzenia.

Najbardziej typowymi sytuacjami awaryjnymi związanymi ze stosowaniem chemikaliów są:

pożar, 

wyciek,

wybuch.

Przy ustalaniu scenariuszy działania na wypadek awarii przydatne mogą być profesjonalne metody 

analizy ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa, np. analiza drzewa zdarzeń, analiza przyczynowo-

skutkowa, analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HazOp), metoda analizy błędu 

w eksploatacji, jego skutków i dalszych konsekwencji. Niektóre z profesjonalnych metod analizy 

ryzyka przeznaczone są dla zakładów przemysłowych, z których działalnością wiąże się 

potencjalne ryzyko poważnej awarii. W pozostałych przypadkach, metodą, którą można 

zastosować jest poddanie uproszczonej analizie ryzyka wszystkich obszarów działalności 

organizacji. W przypadku chemikaliów będą to z pewnością obszary stosowania i magazynowania 

chemikaliów.

Uproszczona analiza ryzyka może być przeprowadzona poprzez zadanie pytania: „Co się stanie, 

gdy…?” i odnoszenie go do wszelkich możliwych, nawet bardzo nieprawdopodobnych sytuacji, np.:

Co się stanie, gdy w danym miejscu pęknie zbiornik z chemikaliami i zawartość wydostanie 

się ze zbiornika?

Co się stanie, gdy wybuchnie pożar w magazynku chemicznym? Co się stanie, gdy cała 

zawartość tego magazynu się wypali? Co się stanie, gdy palący się magazyn będzie 

gaszony?  

Co się stanie, jeśli nastąpi powódź?

l

l

l

l

l

l

Gotowość i reagowanie 

na sytuacje awaryjne  

(8.2)

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji:

zapobiegania sytuacjom awaryjnym,

przygotowania się na ich wystąpienie.

Oznacza to przygotowanie scenariuszy postępowania (najczęściej 

w formie procedur lub instrukcji) na wypadek wystąpienia sytuacji 

awaryjnych. Scenariusze te powinny być nakierowane 

na wyeliminowanie lub minimalizację negatywnych skutków 

wystąpienia sytuacji awaryjnych na środowisko. 

Norma wymaga, aby organizacja okresowo testowała przyjęte 

scenariusze postępowania oraz aby informowała lub szkoliła 

w tym zakresie strony zainteresowane, w tym osoby pracujące 

pod nadzorem organizacji.

l

l
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Dla każdej ze zidentyfikowanych sytuacji awaryjnych, które mogą negatywnie wpłynąć 

na środowisko lub zdrowie ludzi należy przygotować plan reagowania, a osoby, które mogłyby 

uczestniczyć w działaniach ratowniczych bądź ewakuacji muszą być z nim zaznajomione.

Podczas opracowywania planów reagowania na sytuacje awaryjne związane z chemikaliami należy 

wziąć pod uwagę zawarte w karcie charakterystyki informacje dotyczące postępowania 

w przypadku pożaru (sekcja 5 karty charakterystyki) oraz środków ostrożności w zakresie ochrony 

środowiska (sekcja 6 karty charakterystyki). Przydatne mogą być również informacje dotyczące 

stabilności chemicznej (sekcja 10.2 karty charakterystyki), możliwości występowania 

niebezpiecznych reakcji np. nadmiernego wydzielania ciepła (sekcja 10.3 karty charakterystyki) 

czy niebezpiecznych produktów rozkładu (sekcja 10.6 karty charakterystyki). 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
12

na mocy dyrektywy SEVESO  są zobowiązane do przygotowania dokumentów opisujących 

zidentyfikowane zagrożenia i ocenę ryzyka wystąpienia poważnej awarii, które zawierają informacje 

o środkach koniecznych do zapobiegania awariom (raport o bezpieczeństwie i plany operacyjno-

ratownicze). Mogą one stanowić istotny element systemu zarządzania chemikaliami. 

Warto również podkreślić, że zidentyfikowane sytuacje awaryjne mogą dotyczyć innej fazy cyklu 

życia produktu niż ta, która podlega pełnemu nadzorowi organizacji utrzymującej SZŚ. 

W takim przypadku dobrą praktyką jest przygotowanie danych służących organizacji nadzorującej 

fazę cyklu życia, w której może wystąpić sytuacja awaryjna, niezbędnych do właściwego 

zaplanowania swoich procedur awaryjnych. 

Istotnym elementem w przygotowaniu na sytuacje awaryjne jest stosowanie środków 

zapobiegawczych. 

Typowymi działaniami prewencyjnymi związanymi ze stosowaniem chemikaliów są: instalacja, 

eksploatacja i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem:

urządzeń mierzących:

o stężenia określonych chemikaliów,

o poziom napełnienia zbiorników,

o natężenie przepływu,

o temperaturę,

o ciśnienie,

i wysyłających sygnały ostrzegawcze i/lub alarmowe,

zaworów bezpieczeństwa,

dwupłaszczowych zbiorników,

tac chroniących przed skutkami rozlewów, itp.

W przypadku sieci do przesyłania chemikaliów (np. rurociągów) istotne jest takie ich wykonanie, 

które umożliwia detekcję usterek (np. nieszczelności) w możliwie krótkim czasie od ich wystąpienia. 

Procedury postępowania na wypadek awarii mogą również obejmować transport niebezpiecznych 

chemikaliów. W szczególnym przypadku, kiedy transport niebezpiecznych chemikaliów dotyczy 

towarów niebezpiecznych, zastosowanie będą miały zarówno postanowienia umowy ADR 

(w przypadku transportu drogowego), jak i rozporządzenia RID (w przypadku transportu 

kolejowego).

l

l

l

l

12 
Zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest zakład, w którym występuje jedna lub więcej substancji 

niebezpiecznych w ilości równej lub większej niż określone jako progowe w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)
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Ocena efektów działalności  (9)

Celem tego wymagania jest zapewnienie wiarygodnych danych niezbędnych dla oceny 

skuteczności SZŚ, tj.:
spełniania wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska,

spełniania własnych kryteriów operacyjnych,

poziomu realizacji celów środowiskowych,

poziomu poprawy środowiskowych efektów działalności. 

Wyniki opisanych procesów powinny być udokumentowane w celu zapewnienia ich skutecznego 

przeprowadzenia.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami, elementy, które mogą być monitorowane obejmują:

a. parametry techniczne, np.:

ilość niebezpiecznych chemikaliów wykorzystywanych do określonych celów,

warunki fizyczne związane z magazynowaniem (temperatura, wilgotność),

stężenia substancji w mieszaninach i roztworach,

zawartość substancji niebezpiecznych w produkcie,

poziom napełnienia zbiorników,

natężenie przepływu.

b.  kwestie organizacyjne, np.:

wdrożone środki redukcji emisji i narażenia dotyczące chemikaliów,

liczba zmian w etykietach lub instrukcjach dotyczących wyrobów wprowadzonych 

na rynek.

W odniesieniu do perspektywy cyklu życia monitorowanie może także obejmować śledzenie 

praktyk stosowanych przez dostawców i podwykonawców, a także poziomu zaspokajania potrzeb

i oczekiwań zewnętrznych stron zainteresowanych oraz poziomu ich wpływu na środowisko 

w związku ze stosowaniem wyrobów organizacji utrzymującej system zarządzania. 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Monitorowanie, pomiary, 

analiza i ocena 

zgodności (9.1)

Zgodnie z normą ISO 14001 organizacja powinna monitorować, 

mierzyć środowiskowe efekty swojej działalności oraz analizować

i oceniać wyniki monitorowania i pomiarów. Proces ten obejmuje 

ustalenie:

parametrów podlegających monitorowaniu i pomiarom,

metod ich prowadzenia,

stosowanych wskaźników i kryteriów oceny wyników,

harmonogramu monitorowania i pomiarów,

trybu prowadzenia analiz i oceny wyników monitorowania

i pomiarów.

Istotną częścią kryteriów oceny wyników monitorowania i pomiarów 

powinny być zobowiązania dotyczące zgodności, w tym potrzeby 

i oczekiwania zainteresowanych stron. 

Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacja zapewniła nadzór 

nad wykorzystywanym wyposażeniem do monitorowania 

i pomiarów, jeśli może mieć to wpływ na wiarygodność wyników. 

l

l

l

l

l
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Celem tego wymagania jest weryfikacja poziomu zgodności działań organizacji z przyjętymi trybami 

postępowania, zidentyfikowanie wszelkich uchybień i przekazanie kierownictwu informacji 

o wynikach weryfikacji.

Informacje dotyczące planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych powinny być 

udokumentowane. 

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami audyty wewnętrzne powinny objąć sprawdzenie 

czy wszystkie ustalone tryby postępowania związane z zarządzaniem chemikaliami (np. dotyczące 

zamawiania, magazynowania i stosowania chemikaliów) są stosowane w praktyce. 

Czynności audytowe mogą obejmować:

fizyczne inspekcje w miejscach/obiektach, w których są stosowane/magazynowane 

chemikalia i magazynowane odpady chemiczne w celu sprawdzenia stosowania ustalonych 

trybów postepowania (w tym zapobiegających awariom),

analizę danych dotyczących: 

m ilości dostarczanych/magazynowanych/zużywanych chemikaliów,

m ilości odpadów chemicznych,

m bilansów masowych dotyczących poszczególnych procesów/produktów,

wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie chemikaliami.

Jeżeli ma to zastosowanie, audyty mogą objąć również praktyki stosowane przez dostawców 

oraz wykonawców procesów zlecanych na zewnątrz (podwykonawców).

Przeprowadzanie okresowych (np. cotygodniowych/comiesięcznych) inspekcji mających na celu 

m.in. ocenę stanu ochrony w sytuacjach awaryjnych oraz identyfikację nowych potencjalnych 

źródeł zagrożeń bezpieczeństwa chemicznego, które mogą zwiększać ryzyko awarii, może być 

cenną częścią procesu audytu wewnętrznego.

l

l

l

Audyt wewnętrzny (9.2) Norma ISO 14001 wymaga, aby organizacja planowała i prowadziła 

audyty wewnętrze, w ramach których oceni, czy SZŚ funkcjonuje 

zgodnie z: 

wymaganiami ustalonymi przez organizację w ramach SZŚ, 

wymaganiami normy.

Audyty powinny być prowadzone przez kompetentnych 

i bezstronnych audytorów.

l

l
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Celem tego wymagania jest dokonanie na najwyższym poziomie zarządzania organizacji oceny 
skuteczności SZŚ oraz wskazanie kierunków zmian pozwalających uzyskać poprawę 
tej skuteczności.

Przegląd zarządzania, w tym jego wyniki, powinien być udokumentowany.

W odniesieniu do zarządzania chemikaliami, ważnymi elementami analizy przeprowadzanej przez 

najwyższe kierownictwo w ramach przeglądu zarządzania mogą być na przykład:

możliwość wprowadzenia do procesów lub wyrobów nowych lub zmodyfikowanych 

chemikaliów, które ograniczyłyby negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

ustalanie priorytetów w odniesieniu do działań doskonalących w organizacji – czy priorytety 

odpowiadają polityce organizacji i odnoszą się do najistotniejszych wpływów?

analiza kosztów i korzyści wynikających z wdrożonych/planowanych działań,

wyniki badań zewnętrznych dotyczących wpływu stosowanych chemikaliów na środowisko 

i zdrowie ludzi (na różnych etapach cyklu życia),

porównanie z konkurencją i standardami branżowymi,

uwzględnienie rozwoju naukowego i dyskusja na temat polityki – czy organizacja podąża 

za trendami organizacyjnymi i technicznymi?

informacje zwrotne od kontrahentów dotyczące skarg od konsumentów,

informacje o zmianach w prawie, np. o prawdopodobnym wycofaniu ze stosowania 

wykorzystywanych przez organizację chemikaliów.

l

l

l

l

l

l

l

l

Przegląd zarządzania 
(9.3)

Norma ISO 14001 wymaga od najwyższego kierownictwa 

organizacji okresowego oceniania przydatności, adekwatności 

i skuteczności SZŚ.  W ramach przeglądu zarządzania 

kierownictwo ocenia zmiany w:

kontekście organizacji, w tym potrzebach i oczekiwaniach 

zainteresowanych stron,

aspektach środowiskowych i wyniku ich oceny,

zagrożeniach i szansach dla organizacji.

Ocenia również osiągnięte wyniki i możliwości doskonalenia.

l

l

l
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Doskonalenie  (10)

Wymaganie to odnosi się do chemikaliów w przypadku, gdy zostały one zidentyfikowane jako 

aspekty środowiskowe organizacji.

Celem tego wymagania jest wzmocnienie mechanizmu ciągłego doskonalenia, poprzez 

ustanowienie skutecznego procesu eliminowania niezgodności i ich ponownego wystąpienia. 

Należy dokumentować niezgodności, ich cechy charakterystyczne, podjęte działania i wyniki 

tych działań.

Wymagania te nie mają konkretnego odniesienia do zarządzania chemikaliami. Dotyczą wszystkich 

obszarów, w których występuje oddziaływanie na środowisko. Jeżeli jest to obszar związany 

z zarządzaniem chemikaliami, to mechanizm działania pozostaje ten sam. W niektórych 

przypadkach elementy związane z doskonaleniem mogą przełożyć się na ustalenie celów 

środowiskowych, o których mowa w punkcie 6.2 normy.

Niezgodności i działania 

korygujące (10.2)

W uzupełnieniu do punktów 10.1 i 10.3, w punkcie 10.2 norma 

ISO 14001 wymaga od organizacji ustanowienia procesu 

planowania i wdrażania działań korygujących w odniesieniu

 do wszelkich zidentyfikowanych niezgodności, w tym:

usun ięc ie  sku tków wys tąp ien ia  n iezgodnośc i  

(np. rekultywacja), 

przegląd niezgodności, w tym ustalenie podstawowych 

przyczyn ich wystąpienia,

wdrożenie działań usuwających przyczyny niezgodności, 

w tym zmiany w SZŚ, jeżeli to konieczne,

ocenę skuteczności przeprowadzonych działań.

l

l

l

l

Ciągłe doskonalenie  

(10.1 and 10.3)

Norma ISO 14001 wymaga od organizacji ciągłego poszukiwania 

i wdrażania działań mających na celu poprawę przydatności, 

adekwatności i skuteczności SZŚ, a w konsekwencji 

środowiskowych efektów działalności oraz osiągnięcie 

zamierzonych wyników SZŚ.

Ciągłe doskonalenie powinno opierać się na wynikach 

monitorowania i pomiarów, oceny zgodności, audytów 

wewnętrznych i przeglądów zarządzania wykonywanych przez 

najwyższe kierownictwo.
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ZAŁĄCZNIKI



Załącznik 1 – Przegląd wstępny

Norma ISO 14001 nie określa jednoznacznie, w jaki sposób aspekty środowiskowe i stosowane 

praktyki zarządzania powinny być identyfikowane przez organizację. Proces identyfikacji często 

przybiera formę tzw. przeglądu wstępnego. W odniesieniu do zarządzania chemikaliami, przegląd 

można przeprowadzić, odpowiadając na następujące pytania:

Jakie chemikalia są zamawiane, magazynowane i stosowane? Czy organizacja prowadzi 

zestawienie stosowanych chemikaliów?

Jaki jest sposób zamawiania/kupowania chemikaliów? Czy jest on ustalony w formie 

procedury/instrukcji? Czy wszystkie kupowane chemikalia przechodzą tę samą ścieżkę? Czy 

występują przypadki zakupu chemikaliów ad hoc i poza siecią zaakceptowanych dostawców?

Jakie są stany ilościowe chemikaliów? Czy organizacja prowadzi stały nadzór nad ilościami 

magazynowanych chemikaliów?

W jaki sposób chemikalia są magazynowane? Czy organizacja stosuje ustalone sposoby 

postępowania w tym zakresie? 

W jaki sposób chemikalia są oznakowane?

Czy organizacja posiada dokumenty opisujące zagrożenia związane z faktycznymi 

sposobami wykorzystywania dla wszystkich stosowanych niebezpiecznych chemikaliów? 

Czy dokumenty te są aktualne i zgodne z obowiązującym wzorem?

Czy istnieją schematy przepływu chemikaliów w procesach produkcyjnych 

lub pomocniczych? Czy tworzone były bilanse masowe dotyczące chemikaliów na wejściu 

i na wyjściu z procesów? Czy podejmowano próby określenia faktycznych poziomów zużycia 

różnych chemikaliów na jednostkę produkcji lub świadczonej usługi?

Jakie są sposoby użycia, aplikacji chemikaliów? Czy ustalono tryby ich stosowania 

w poszczególnych operacjach? Czy ustalono kryteria ilościowe lub jakościowe związane z ich 

stosowaniem? 

Czy organizacja prowadzi nadzór nad podwykonawcami działającymi na terenie organizacji 

pod względem rodzaju i ilości stosowanych przez nich chemikaliów, a także sposobu ich 

stosowania? Czy organizacja prowadzi taki nadzór nad podwykonawcami działającymi poza 

terenem organizacji?

Czy na etapie projektowania produktów lub procesów organizacja analizuje konsekwencje 

stosowania chemikaliów występujące w poszczególnych fazach życia?

Poziom szczegółowości gromadzonych informacji o chemikaliach powinien być dostosowany 

do potrzeb osób podejmujących decyzje w zakresie chemikaliów. Wiele informacji można zebrać 

za pomocą dość prostych metod, takich jak przegląd miejsc, w których mogą znajdować się 

chemikalia. Warto pamiętać, że przegląd powinien objąć m.in.:

miejsca, do których dostarczane są chemikalia,

miejsca tymczasowego i długoterminowego magazynowania chemikaliów,

procesy pomocnicze,

główne procesy i wyroby,

miejsca magazynowania odpadów.

Przegląd wstępny może obejmować również inne elementy np.:

określenie kontekstu organizacji, w tym zainteresowanych stron oraz ich potrzeb i oczekiwań,

identyfikację wymagań prawnych i innych niż prawne, mających zastosowanie 

do wykorzystywania chemikaliów.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



Odniesienia do tych elementów zostały przedstawione bezpośrednio przy omawianiu stosownych 

wymagań normy ISO 14001 w głównej części poradnika. 

Zebranie odpowiedzi na przedstawione wyżej pytania może być przydatne zarówno dla organizacji, 

które chcą zintegrować zarządzanie chemikaliami z systemem zarządzania środowiskowego od 

podstaw, jak i dla tych, które już to zrobiły, ale chcą sprawdzić czy ich SZŚ w wystarczającym 

stopniu uwzględnia kwestie związane z chemikaliami.

Zarówno na etapie wstępnego przeglądu, jak i podczas integrowania zarządzania chemikaliami 

z SZŚ, warto ustalić odpowiedzi na dodatkowe fundamentalne pytania ze szczególnym 

uwzględnieniem chemikaliów:

jaki jest zasadniczy cel istnienia organizacji?

jakie są oczekiwane wyniki wdrożenia i utrzymywania SZŚ?

Odpowiedź na pierwsze pytanie ułatwi identyfikację zagrożeń i szans na potrzeby istnienia 

organizacji, a odpowiedź na drugie ułatwi ocenę skuteczności SZŚ. Warto zwrócić uwagę, 

że z treści normy ISO 14001 wynika, że oczekiwanymi wynikami wdrożenia i utrzymywania SZŚ 

powinny być przynajmniej:

poprawa środowiskowych efektów działalności (tj. ograniczenie negatywnych skutków 

stosowania chemikaliów lub wzmacnianie pozytywnych),

spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności (tj. wymagań prawnych i innych wymagań 

dotyczących środowiska, np. oczekiwań klientów), 

osiąganie celów środowiskowych.

Każdy z wymienionych obszarów może wiązać się ze stosowaniem niebezpiecznych chemikaliów.

l
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Załącznik 2 – Substancje, które podlegają zezwoleniom 

i ograniczeniom oraz do których mają zastosowanie 

przepisy szczególne

substancje znajdujące się na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże 

zagrożenie, oczekujących na pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem REACH – lista ta 

obejmuje substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (tzw. substancje SVHC), które 

docelowo mają być włączone do załącznika XVII do rozporządzenia REACH i zostać objęte 

procedurą uzyskania zezwolenia na wprowadzenia do obrotu i stosowanie, 

substancje objęte ograniczeniami w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów – wykaz znajduje się 

w załączniku XVII do rozporządzenia REACH oraz obejmuje substancje, których stosowanie 

jest ograniczone w UE,

substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej – wykaz znajduje się w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. 2019 poz. 528); wykaz zawiera 

substancje zidentyfikowane jako substancje priorytetowe, których zawartość w ściekach 

należy ograniczać oraz eliminować; w wykazie wskazane są również „priorytetowe 

substancje niebezpieczne”, które podlegają specjalnym ograniczeniom,

substancje, których zawartość w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podlega 

ograniczeniu - lista znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. 2019 poz. 1922 z późn. zm.); na liście znajdują się substancje, których zawartość 

nie może przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych stężeń w materiale jednorodnym;

substancje podlegające ograniczeniom w opakowaniach – substancje są wskazane 

w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. 2020 poz. 1114);  na liście znajdują się substancje, których stężenie 

w opakowaniach nie może przekraczać podanych poziomów, 

substancje znajdujące się w wykazie towarów niebezpiecznych – wykaz znajduje się w części 

3 umowy ADR i obejmuje towary zakwalifikowane jako niebezpieczne, do których mają 

zastosowanie szczególne przepisy dotyczące ich przewozu drogowego.
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Załącznik 3 – EUCLEF - wyszukiwarka przepisów UE dotyczących 

chemikaliów

Źródłem informacji o prawodawstwie unijnym dotyczącym chemikaliów może być EUCLEF - 

wyszukiwarka przepisów UE dotyczących chemikaliów. Jest to narzędzie dostępne on-line, które 

pozwala organizacjom na pozyskanie informacji, w jaki sposób substancje, które stosują są 

regulowane w UE i jakie obowiązki się z tym wiążą. Dostęp do EUCLEF jest bezpłatny. 

Informacje zawarte w EUCLEF obejmują m.in. prawodawstwo z zakresu:

emisji do powietrza,

odpadów, w tym zużytych baterii i akumulatorów, opakowań i odpadów opakowaniowych, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zawartości substancji niebezpiecznych 

w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

gospodarki wodno-ściekowej,

narażenia na czynniki chemiczne i bezpieczeństwa chemicznego,

bezpieczeństwa żywności i materiałów do kontaktu z żywnością,

produktów: kosmetyków, detergentów, bezpieczeństwa zabawek, nawozów.

Informacje dotyczące poszczególnych substancji prezentowane są w formie kart informacyjnych 

(Infocard) zawierających: 

informacje identyfikujące substancję,

klasyfikację substancji ze wskazaniem najważniejszych niebezpieczne właściwości 

substancji i jej oznakowanie,

wytyczne bezpiecznego stosowania substancji,

przegląd przepisów związanych z substancją.

EUCLEF umożliwia również pozyskanie informacji o poszczególnych aktach prawnych: ich zakresie, 

kluczowych wymogach, zwolnieniach, działaniach regulacyjnych i wykazach substancji, których 

dotyczy. Baza zawiera również linki do pełnych tekstów prawnych we wszystkich językach UE.

EUCLEF jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów: 

  https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/euclef 
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Załącznik 4 – Przykłady form wymagań prawnych dotyczących 

chemikaliów

Wymagania prawne dotyczące chemikaliów mogą przyjąć formę:

a.  zakazów wprowadzania do obrotu:

PRZYKŁAD: Punkt 26 załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu 

i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów do Rozporządzenia 

REACH

b. ograniczeń w stosowaniu:

PRZYKŁAD: Punkt 8 Załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania 

do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów 

do Rozporządzenia REACH:

Kolumna 1

Oznaczenie substancji, grupy substancji 

lub mieszaniny

Kolumna 2

Warunki ograniczenia

Monomety lo-d ibromodi feny lometan –  

mieszanina izomerów

Nazwa handlowa: DBBT

Nr CAS 99688-47-8

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany 

jako substancja lub w mieszaninach.

Wyrobów zawierających tę substancję nie 

wprowadza się do obrotu.

Kolumna 1

Oznaczenie substancji, grupy substancji

 lub mieszaniny

Kolumna 2

Warunki ograniczenia

Polibromobifenyle; 
Polibromowane bifenyle (PBB)
CAS nr 59536-65-1 

1.  Nie są stosowane w wyrobach 

włókienniczych, takich jak odzież, bielizna 

oraz pościel, które są przeznaczone do 

kontaktu ze skórą.

2.  Wyroby niespełniające wymogów pkt 1 nie 

są wprowadzane do obrotu.



c. warunków wprowadzania do obrotu:

PRZYKŁAD:

Punkt 23 załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania 

niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów do Rozporządzenia REACH:

Uwaga: W przykładach przedstawionych powyżej wyrób jest rozumiany, zgodnie z definicją zawartą 

w Rozporządzeniu REACH jako przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, 

powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym 

niż jego skład chemiczny.

Kolumna 1

Oznaczenie substancji, grupy substancji 

lub mieszaniny

Kolumna 2

Warunki ograniczenia

Kadm

Nr CAS 7440-43-9

Nr WE 231-152-8 i jego związki

(…)

10. Nie jest stosowany ani wprowadzany 

do obrotu, jeżeli stężenie jest równe 0,01 % 

masy metalu lub wyższe w: 

(i) koralikach metalowych i innych metalowych 

elementach służących 

do wyrobu biżuterii; 

(ii) metalowych częściach biżuterii 

i sztucznej biżuterii oraz w akcesoriach 

do włosów, w tym: 
bransoletkach, naszyjnikach

i pierścionkach,

biżuterii do piercingu,

zegarkach na rękę i innych wyrobach 

noszonych na nadgarstku,

broszkach i spinkach do mankietów.

11. W drodze odstępstwa pkt 10 nie ma 

zastosowania do wyrobów wprowadzonych 

do obrotu przed dniem 10 grudnia 2011 r. 

ani do biżuterii starszej niż 50 lat 

w dniu 10 grudnia 2011 r.

l
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PRZYKŁADY:

Artykuł 4.1 Rozporządzenia CLP

„Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy dokonują klasyfikacji substancji lub mieszanin zgodnie 

z tytułem II przed wprowadzeniem ich do obrotu.”

Artykuł 4.4. Rozporządzenia CLP 

„W przypadku, gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie 

dostawcy zapewniają, by przed wprowadzeniem jej do obrotu była ona oznakowana i opakowana 

zgodnie z tytułami III i IV.”

Artykuł 17.1 Rozporządzenia CLP

„Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu 

musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:

a) nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców;

b) nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi 

społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu;

c) identyfikator produktu szczegółowo określony w art. 18;

d) piktogramy określające rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 19 – jeżeli dotyczy;

e) hasła ostrzegawcze zgodnie z art. 20 – jeżeli dotyczy;

f) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 21 – jeżeli dotyczy;

g) odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z art. 22 – jeżeli dotyczy;

h) sekcję zawierającą informacje uzupełniające zgodnie z art. 25 – jeżeli dotyczy.”



Załącznik 5 – Wykaz aktów prawnych mających zastosowanie 

do zarządzania chemikaliami (niewyczerpujący)

1. Akty prawa międzynarodowego:

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.,

Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzona 

w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.,

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 

9 maja 1980 r.

2. Akty prawa Unii Europejskiej:

Rozporządzenia:

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,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006,

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych 

zanieczyszczeń organicznych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów 

i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych,

Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie detergentów,

14
Dyrektywy :

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 

w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 

dyrektywę 91/157/EWG,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona),

l
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14 
Dyrektywa jest aktem prawnym Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani 

 do  wprowadzenia (transpozycji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie celu.
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Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,

Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze 

środkami spożywczymi,

Dyrektywa Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów 

wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami 

spożywczymi,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego (wersja przekształcona),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w 

sprawie bezpieczeństwa zabawek,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, 

zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE,

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego 

towarów,

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych 

procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 

2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu 

dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,

Decyzje:

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu 

spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji 

płyt drewnopochodnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE,

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do garbowania skór

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca konkluzje 

dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru 

i tektury,

Decyzja Komisji (UE) 2017/1508 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora produkcji żywności i napojów na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 

w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),



m

m

Decyzja Komisji (UE) 2016/611 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora turystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 

(EMAS),

Decyzja Komisji (UE) 2018/813 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora rolnictwa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania 

i audytu we Wspólnocie (EMAS).

3. Akty prawa polskiego:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. 2020 poz. 2289),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń 

produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych 

lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów 

zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. 2019 poz. 1226),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania 

ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 

(Dz. U. 2018 poz. 1865),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących 

do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie (Dz. U. 2015 poz. 1368),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 poz. 756),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie 

uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. 2015 poz. 718 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 

2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu 

towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. 2012 poz. 966),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 

2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 

(Dz. U. 2018 poz. 683 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 

2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2019 poz. 510),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2020 poz. 1850),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. 2020 poz. 1114),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu 

ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego 

w opakowaniach (Dz. U. 2015 poz. 170),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, 

do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 

sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. 2015 poz. 137),
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 poz. 155 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 

1922 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu 

o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. 2016 poz. 287),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany ratowniczo-operacyjne 

(Dz. U. 2016 poz. 821).



Załącznik 6 – Przykłady celów środowiskowych dotyczących 

chemikaliów

PRZYKŁAD 1. WYELIMINOWANIE KONSERWANTÓW I ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO 

CZYNNYCH Z LINII KOSMETYKÓW DLA DZIECI

Organizacja produkująca kosmetyki i środki czystości w procesie produkcji stosuje konserwanty 

(metyloizotiazolinon (MIT) oraz metylo-chloroizotiazolinin (CMIT)), środki powierzchniowoczynne 

(laurylosiarczan sodu (SLS)), substancje zapachowe oraz fosforany.

CMIT/MIT są popularnymi konserwantami stosowanymi w kosmetykach w celu ochrony przed 

rozwojem mikroorganizmów, które mogą być wprowadzane do produktu poprzez kontakt ze skórą 

lub otoczeniem. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009 

z późn. zm.) zostały one dopuszczone do stosowania w kosmetykach udostępnianych na rynkach 

UE na następujących warunkach: 

mieszanina CMIT i MIT w stosunku 3:1 - maksymalne stężenie w preparacie gotowym 

(produktach spłukiwanych) do użycia może wynosić 0,0015 %,

MIT - maksymalne stężenie w preparacie gotowym (produktach spłukiwanych) do użycia 

może wynosić 0,0015 %,

zabronione jest jednoczesne stosowanie mieszaniny CMIT i MIT oraz samego MIT w tym 

samym produkcie.

SLS jest anionową substancją powierzchniowoczynną, jedną z najpopularniejszych substancji 

myjących stosowanych w kosmetykach do mycia włosów i ciała. SLS powoduje potencjalne 

działanie drażniące, jeśli jest stosowany jako pojedyncza substancja w roztworze wodnym.

W ostatnim czasie pojawiły się sygnały ze strony środowiska dermatologicznego wskazujące na 

wzrost przypadków reakcji alergicznych na MIT/CMIT. W ślad za tym, wzrosło zainteresowanie 

konsumentów kosmetykami, które nie zawierają tych substancji. Również w związku z działaniem 

drażniącym, które może powodować SLS, odnotowano zwiększone zainteresowanie konsumentów 

kosmetykami, które go nie zawierają. Ponadto, zauważono rosnący trend eliminacji SLS 

z kosmetyków wprowadzanych na rynek.

Mimo braku zakazu stosowania wymienionych substancji, w związku z potrzebami i oczekiwaniami 

wyrażanymi przez konsumentów, organizacja postanowiła uwzględnić je podczas określania celów 

w obszarze stosowania chemikaliów.

Przyjęto następujący cel:

Wyeliminowanie do końca następnego roku kalendarzowego potencjalnego działania drażniącego 

na ludzi poprzez całkowite wyeliminowanie MIT, CMIT oraz SLS z linii kosmetyków dla dzieci.
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PRZYKŁAD 2. UDOSKONALENIE SPOSOBU MAGAZYNOWANIA NIEBEZPIECZNYCH 

CHEMIKALIÓW

Organizacja z branży spożywczej stosuje niebezpieczne chemikalia w procesach mycia linii i hal 

produkcyjnych, utrzymania ruchu oraz podczyszczania ścieków. Chemikalia stosowane do mycia 

linii i hal produkcyjnych magazynowane są w specjalnie do tego celu przystosowanym 

pomieszczeniu. Natomiast pozostałe chemikalia magazynowane są w różnych miejscach bez 

uwzględnienia ich właściwości i stosowania środków zabezpieczających przed zanieczyszczeniem 

środowiska.

Przyjęto następujący cel:

Ograniczenie do minimum ryzyka zanieczyszczenia środowiska w wyniku rozlewu niebezpiecznych 

chemikaliów lub w wyniku niepożądanej reakcji pomiędzy chemikaliami poprzez dostosowanie 

do końca bieżącego roku sposobu magazynowania chemikaliów stosowanych na potrzeby 

utrzymania ruchu oraz podczyszczania ścieków do wymagań prawnych i wymagań określonych 

w kartach charakterystyki.

Zadania:

1. sporządzenie inwentaryzacji stosowanych chemikaliów (aktualizacja wykazu stosowanych

chemikaliów) oraz przegląd aktualności dostępnych kart charakterystyki,

2. analiza właściwości fizykochemicznych magazynowanych chemikaliów w celu ustalenia 

możliwości ich wspólnego magazynowania oraz zasad magazynowania,

3. opracowanie instrukcji magazynowania niebezpiecznych chemikaliów w magazynie 

(wyznaczenie odpowiedniego sposobu oraz miejsc magazynowania niebezpiecznych 

chemikaliów),

4. zakup kontenera (magazynu) do przechowywania chemikaliów.



Załącznik 7 – Przykłady narzędzi komunikacji zewnętrznej

Oznakowanie opakowań niebezpiecznych chemikaliów

Punktem wyjścia do informowania o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia jest

ich klasyfikacja. Obejmuje ona identyfikację zagrożeń związanych z chemikaliami poprzez 

określenie kategorii zagrożenia na podstawie określonych kryteriów. Zidentyfikowane zagrożenia 

powinny zostać zakomunikowane użytkownikom. Odbywa się to poprzez etykietowanie 

niebezpiecznych chemikaliów przed wprowadzeniem ich na rynek. Etykiety identyfikują 

niebezpieczne właściwości chemikaliów i informują użytkowników o związanych z nimi 

zagrożeniach za pomocą znormalizowanych symboli i zwrotów. 

Międzynarodowe, ujednolicone informacje o niebezpiecznych chemikaliach są zawarte w Globalnie 

Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) przyjętym przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych. GHS określa kryteria klasyfikacji chemikaliów oraz 

zharmonizowane elementy informowania o zagrożeniach, w tym wymagania dotyczące 

etykietowania i kart charakterystyki.

Etykieta powinna być trwale przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach i musi 

zawierać następujące dane:

nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;

nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi 

społeczeństwa (chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu);

identyfikatory produktu;

w stosownych przypadkach piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, 

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty określające środki ostrożności i informacje 

uzupełniające wymagane na mocy innych przepisów.

Pewne wyjątki w kwestii oznakowania dotyczą np. substancji i mieszanin zawartych 

w opakowaniach małych (zwykle o pojemności mniejszej niż 125 ml) lub w inny sposób trudnych 

do oznakowania. 

GHS w zakresie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów został wdrożony w państwach 

członkowskich UE na mocy rozporządzenia CLP. 

Wytyczne dotyczące wymogów rozporządzenia CLP w zakresie etykietowania i pakowania 

chemikaliów można znaleźć w Wytycznych dotyczących etykietowania i pakowania zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, Europejska Agencja Chemikaliów, wersja 4.1, maj 2020 r., 

dostępnym wyłącznie w języku angielskim.

Wytyczne dostępne są na stronie internetowej:

 https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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Karty charakterystyki

Jak wskazano powyżej, Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania 

Chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiera również wymagania dotyczące 

kart charakterystyki. Po sklasyfikowaniu substancji lub mieszaniny chemicznej należy 

poinformować odbiorców o zagrożeniach jakie stwarzają. Karty charakterystyki są jednym 

z narzędzi komunikacji zagrożeń chemicznych w ramach GHS.

Karta charakterystyki zawiera informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny 

chemicznej, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania, w tym postępowania 

z odpadami z nich powstającymi, transportu, jak również informacje dotyczące pierwszej pomocy, 

procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia. 

Z punktu widzenia zarządzania chemikaliami istotne jest, aby informacje zawarte w karcie 

charakterystyki były poprawne i użyteczne, dlatego należy zapewnić ich dobrą jakość.

Listę kontrolną do oceny jakości karty charakterystyki można znaleźć na stronach internetowych: 

w języku polskim   https://pfiso14000.org.pl/zarzadzanie-chemikaliami-a-szs

w języku angielskim    https://www.fitreach.eu/content/tools 

Została ona opracowana w ramach projektu Life Fit-for-REACH:
  https://www.fitreach.eu/

Karty charakterystyki należy sporządzić dla wszystkich substancji i mieszanin, które spełniają 

zharmonizowane kryteria zagrożeń zgodnie z GHS oraz dla wszystkich mieszanin, które zawierają 

składniki spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, toksyczne lub działające szkodliwie 

na rozrodczość lub na narządy w stężeniach przekraczających dopuszczalne progi dla kart 

charakterystyki określonych przez kryteria dla mieszanin.

GHS w zakresie kart charakterystyki został wdrożony w państwach członkowskich UE na mocy 

rozporządzenia REACH. 

Wymagany format i treść karty charakterystyki w państwach członkowskich UE są zdefiniowane 

w załączniku II rozporządzenia REACH.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH obowiązek dostarczenia karty charakterystyki dalszym 

użytkownikom dotyczy:
substancji lub mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem 

CLP,

substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub bardzo 

trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) lub

substancji ujętej na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, 

oczekujących na pozwolenie (tzw. liście kandydackiej substancji SVHC).

Dostawca może być zobowiązany do dostarczenia karty charakterystyki na żądanie dalszego 

użytkownika nawet jeśli mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie 

z rozporządzeniem CLP. Dzieje się tak, gdy mieszanina zawiera:

a. co najmniej jedną substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska 

w stężeniu ≥  1% wagowo dla mieszanin nie występujących w postaci gazu i ≥ 0,2%
 objętościowo w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu,
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b. co najmniej jedną substancję w stężeniu ≥ 0,1% wagowo dla mieszanin nie występujących  

w postaci gazu, która jest sklasyfikowana jako jedna z następujących:

rakotwórcza kategorii 2, lub

działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, lub

działająca uczulająco na skórę kategorii 1, lub

działająca uczulająco na drogi oddechowe kategorii 1, lub

mająca wpływ na laktację lub oddziałująca szkodliwie na dzieci karmione piersią,

trwała, wskazująca zdolna do bioakumulacji i toksyczna (PBT),

bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB), lub

c. co najmniej jedną substancję w stężeniu ≥ 0,1% wagowo dla mieszanin nie występujących  

w postaci gazu została umieszczona z powodów innych niż wymienione w punkcie a) 

na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących 

na pozwolenie na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy 

(tzw. liście kandydackiej substancji SVHC), lub 

d. substancję, dla której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia 

w środowisku pracy.

Informacje dotyczące zagadnień, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kart 

charakterystyki oraz szczegółowe informacje na temat wymagań odnoszących się do informacji 

zamieszczanych w poszczególnych działach kart charakterystyki zostały omówione w Poradniku 

dotyczącym sporządzania kart charakterystyki, Europejska Agencja ds. Chemikaliów, 

wersja 3.1., listopad 2015 r.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej:

  https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
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Załącznik 8 – Wykaz chemikaliów

Istotną częścią dobrego systemu zarządzania chemikaliami w organizacji jest kompletny wykaz 

używanych chemikaliów. Powinien on zawierać wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego i bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz pomóc identyfikować kwestie 

problematyczne, które mogą się pojawić (np. brak dostępu do karty charakterystyki). 

Informacje dotyczące stosowanych chemikaliów, które należy zebrać i uwzględnić w wykazie, będą 

się różnić w zależności od organizacji.

Przykładowy zakres informacji, które powinny być gromadzone i dostępne w większości 

przypadków:

1. informacje ogólne:

a. nazwa produktu,

b. nazwa substancji (składnika produktu),

c. % zawartość substancji w produkcie,

d. dostawca,

e. producent,

f. data wydania/aktualizacji karty charakterystyki,

g.    stan skupienia,

2.  identyfikacja substancji:
nr CAS,

nr WE,

nr rejestracyjny REACH

3. klasyfikacja substancji/mieszaniny:

piktogram określający zagrożenie,

hasło ostrzegawcze,

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, 

zwroty wskazujące środki ostrożności, 

4. zastosowanie substancji/mieszaniny:
proces, w którym substancja jest wykorzystywana,

czy substancja pozostaje w wyrobie,

5. magazynowanie substancji/mieszaniny:

maksymalna ilość dopuszczona do magazynowana,

sposób magazynowania,

6. pozostałe informacje:

maksymalne roczne zużycie,

klasyfikacja odpadów,

informacje dodatkowe.

Szablon wykazu stosowanych chemikaliów jest dostępny na stronach internetowych:

w języku polskim:   https://pfiso14000.org.pl/zarzadzanie-chemikaliami-a-szs

w języku angielskim:   https://www.https://www.fitreach.eu/content/tools 

Szablon został opracowany w ramach projektu Life Fit-for-REACH 

  https://www.https://www.fitreach.eu/
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Załącznik 9 – Przykłady źródeł kryteriów operacyjnych zarządzania 
chemikaliami

Przykłady źródeł dla kryteriów operacyjnych w odniesieniu do zarządzania chemikaliami:

I.  wymagania prawne:

1. ograniczenia w stosowaniu, np.:

rozporządzenie REACH, załącznik XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, 

wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin 
15

i wyrobów  – maksymalne stężenie benzenu w stanie wolnym w zabawkach 

lub częściach zabawek wynosi 5 mg/kg (0,0005 %) wagi zabawki lub części zabawki,

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 

1922 z późn. zm.) – np. maksymalna wartość stężenia dopuszczalnego wagowo 

w materiałach jednorodnych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w przypadku 

ołowiu wynosi 0,1 %,

dyrektywa w sprawie farb – np. maksymalna zawartość lotnych związków organicznych 

(LZO) w wodorozcieńczalnych farbach wewnętrznych lub zewnętrznych do wykończeń 

i okładzin drewnianych, metalowych lub plastykowych wynosi 130 g/l produktu gotowego 

do użytku,

rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych określone 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) – np. ilość progowa amoniaku bezwodnego 

w przypadku zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii wynosi 50 Mg 

a w przypadku zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii 200 Mg; ilość progowa 

dla aerozoli łatwopalnych wynosi 150 Mg netto w przypadku zakładu o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii i 500 Mg netto w przypadku zakładu o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii.
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PRZYKŁAD:

Zgodnie z kartą charakterystyki temperatura krzepnięcia 50% roztworu wodorotlenku sodu 
o

wynosi 15 C.

Aby uniknąć przechodzenia wodorotlenku ze stanu ciekłego w stan stały należy go 

magazynować w odpowiedniej temperaturze. 

Jako kryterium operacyjne należy przyjąć konkretną wartość temperatury magazynowania 
o

wynoszącą powyżej 15 C.

 W tym przypadku wyrób jest rozumiany, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu REACH jako przedmiot, który podczas 

produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu 

większym niż jego skład chemiczny.
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II.  właściwości fizyczne i chemiczne chemikaliów, np.:

1. temperatura krzepnięcia zapewnienie odpowiedniej temperatury magazynowania,

2. prężność par – zapewnienie odpowiedniej wentylacji miejsc magazynowania, 

zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania zapobiegającego ulatnianiu się 

substancji w warunkach normalnych,

3. granica wybuchowości – zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania 

zapobiegających tworzeniu się mieszanin wybuchowych.

Informacje na temat właściwości fizycznych i chemicznych chemikaliów znajdują się w sekcji 9 karty 

charakterystyki. Przydatne mogą być również informacje na temat warunków, których należy unikać 

zawarte w sekcji 10.4 karty charakterystyki.

III.  inne źródła kryteriów operacyjnych:

1. data ważności stosowanych chemikaliów, którą należy nadzorować, aby nie generować 

strat oraz odpadów,

2. właściwości chemikaliów wpływające na magazynowanie – zasady wspólnego 

magazynowania chemikaliów, które mogą ze sobą reagować lub wpływać niszcząco na 

opakowania chemikaliów (źródłem informacji mogą być informacje zawarte w sekcji 10.5 

karty charakterystyki).

 – 



Załącznik 10 – Źródła informacji na temat technik związanych 
ze  stosowaniem chemikaliów

Techniki związane z wykorzystaniem chemikaliów zostały opisane na poziomie ogólnym 

w niektórych Konkluzjach BAT dotyczących instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego publikowanych w decyzjach wykonawczych Komisji Europejskiej np.: 

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu 

spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/2119 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca 

konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt 

drewnopochodnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE,

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 11 lutego 2013 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych w odniesieniu do garbowania skór,

Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące 

najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury.

Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiadających im Dokumentach Referencyjnych BAT 

publikowanych na stronie internetowej:

   

Innym źródłem informacji są sektorowe dokumenty referencyjne publikowane na podstawie art. 46 
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Rozporządzenia EMAS  np.:

Decyzja Komisji (UE) 2017/1508 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora produkcji żywności i napojów na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji 

w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

Decyzja Komisji (UE) 2016/611 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora turystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego 

udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

Decyzja Komisji (UE) 2018/813 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie sektorowego dokumentu 

referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, 

sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla 

sektora rolnictwa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania 

i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiadającym im Raportach dot. najlepszych praktyk 

publikowanych na stronie internetowej: 

  https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

l

l

l

l

l

l

l

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału 

organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje 

Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
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Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 powstało 

w 1996 roku jako organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby 

f izyczne zainteresowane zagadnieniami zarządzania 

środowiskowego. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność 

ze składek członków (osób fizycznychi prawnych - w tym organizacji 

certyfikowanych na zgodność z ISO 14001 i zarejestrowanych w EMAS, jednostek certyfikujących 

i doradców) oraz płatnych szkoleń.

Strategicznym celem Polskiego Forum ISO 14000 jest utrzymanie wysokiej wiarygodności procesów 

certyfikacji i rejestracji SZŚ. Forum współpracuje w tym zakresie z polskimi instytucjami rządowymi 

zajmującymi się zarządzaniem środowiskowym, a także z wieloma innymi partnerami. Polskie Forum

ISO 14000 reprezentowało Polskę w Komitecie Technicznym 207 ISO przy opracowywaniu normy 

ISO 14001:2015.
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