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dr in¿. WOJCIECH DOMAÑSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy
 – Pañstwowy Instytut Badawczy

Bezpieczeñstwo pracy
przy magazynowaniu chemikaliów

Bezpieczeñstwo pracowników w magazynie, w którym s¹ przechowywane niebezpieczne sub-
stancje chemiczne oraz ich mieszaniny, wymaga znajomo ci zasad obchodzenia siê z tego rodzaju 
towarami. Ich ró¿ne w³a ciwo ci chemiczne i fizyczne wymagaj¹ odpowiedniego, zró¿nicowanego 
postêpowania w czasie operacji magazynowych i transportowych. Informacja o zagro¿eniach, 
których ród³em s¹ niebezpieczne substancje i mieszaniny musi byæ odpowiednio uwidoczniona na 
opakowaniach tych towarów. Dlatego, aby zapewniæ bezpieczeñstwo personelowi zatrudnionemu 
w magazynach, a zw³aszcza osobom przygotowuj¹cym transport chemikaliów, konieczne jest 
wprowadzenie i przestrzeganie okre lonych procedur postêpowania. To równie¿ podstawa zapew-
nienia bezpieczeñstwa osób postronnych, czyli np. nieuczestnicz¹cych w tych operacjach innych 
pracowników przedsiêbiorstwa. 

Occupational safety in chemical storage
Safety of employees in a chemical storage where hazardous substances as well as their mixtures are stashed 
requires the knowledge of behavior around such materials. Their various chemical and physical properties 
call for a proper, differentiated approach throughout all operations carried out in the storage, especially in 
case of warehousing and transport. The information about threats which source is to be found in hazard-
ous substances and their mixtures, needs to be properly displayed on their wrappers. Therefore, in order to 
ensure safety of storage employees, especially these responsible for transportation of the chemicals, proper 
procedures should be implemented and complied with. It’s also a basis for ensuring safety of outsiders as 
well as other employees who do not participate in such activities.
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osiad³ych warstw py³u. Kana³y wentylacyjne 
prowadzone z pomieszczeñ zagro¿onych wy-
buchem musz¹ byæ wyprowadzane na zewn¹trz 
magazynu jak najkrótsz¹ drog¹, wnêtrza kana³ów 
kontrolowane, czy nie zawieraj¹ osiad³ych py³ów. 
Otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
nie mog¹ byæ zas³aniane i zastawiane. Celowe 
jest wyposa¿enie magazynu w klapy dymne. 
Wentylacja powinna zapewniæ zachowanie 
wymaganej temperatury i wilgotno ci stosownie 
do przechowywanych towarów niebezpiecznych.

W magazynach chemikaliów nie mo¿na 
stosowaæ instalacji ogrzewaj¹cej z odkrytymi 
elementami grzewczymi, jak np. spirale. Zalecane 
jest stosowanie instalacji, w której no nikiem 
ciep³a jest powietrze, para wodna lub woda. 
W przypadku przechowywania chemikaliów, 
które reaguj¹c z wod¹ emituj¹ palne gazy, no-
nikiem ciep³a nie mo¿e byæ para wodna i woda. 

Pomieszczenia magazynowe nale¿y chroniæ 
przed nas³onecznieniem [1-3].

Konstrukcja i materia³y u¿yte do budowy 
magazynu powinny zapewniæ izolowanie sub-
stancji chemicznych od rodowiska naturalnego. 
Na wypadek niekontrolowanego wycieku maga-
zyn powinien byæ wyposa¿ony w bezodp³ywow¹ 

Wstêp
Wiêkszo æ chemikaliów wystêpuj¹cych w kra-

jowym i miêdzynarodowym obrocie towarowym 
charakteryzuje siê w³a ciwo ciami niebezpieczny-
mi stwarzaj¹cymi zagro¿enie dla pracowników, 
gro¿¹cymi ska¿eniem rodowiska, zniszczeniem 
lub uszkodzeniem obiektów magazynowych, 
rodków transportu. Magazyny, w których s¹ 

sk³adowane substancje chemiczne i ich miesza-
niny o w³a ciwo ciach niebezpiecznych stanowi¹ 
miejsca pracy o wysokim stopniu zagro¿enia 
dla zdrowia i ¿ycia zatrudnionych, ze wzglêdu 
na bezpo redni lub bliski kontakt pracowników 
z tymi towarami przy ich przyjmowaniu, trans-
portowaniu wewn¹trz magazynu, sk³adowaniu 
i wydawaniu. Podstawow¹ zasad¹ bezpiecznego 
operowania chemikaliami jest przechowywanie 
ich w oryginalnych opakowaniach, bez nara¿enia 
na dzia³anie wilgoci, wysokich temperatur, uszko-
dzenia mechaniczne.

Wymagania techniczne
Magazyn, w którym s¹ przechowywane 

substancje chemiczne i ich mieszaniny powinien 
spe³niaæ szereg wymagañ technicznych.

Pomieszczenia magazynowe przeznaczone 
do sk³adowania substancji chemicznych musz¹ 
byæ wyposa¿one w wentylacjê mechaniczn¹, 
która powinna zapewniæ od 3 do 6 wymian 
na godzinê. W przypadku sk³adowania substancji 
bardzo toksycznych nale¿y zapewniæ co najmniej 
10 wymian na godzinê. Wentylacja mechaniczna 
powinna mieæ równie¿ mo¿liwo æ pracy w trybie 
awaryjnym, który zapewnia mo¿liwo æ nie mniej 
ni¿ 10 wymian na godzinê. Wentylacja powinna 
zapewniæ utrzymanie stê¿eñ szkodliwych sub-
stancji chemicznych na poziomie mniejszym ni¿ 
najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie. Wentylacja au-
tomatyczna i wyposa¿ona w system monitoringu 
stê¿eñ musi mieæ mo¿liwo æ prze³¹czenia na rêcz-
ne sterowanie. Systemy steruj¹ce wentylacj¹ 
musz¹ byæ umieszczone poza pomieszczeniami 
magazynowymi.

Otwory wyci¹gowe wentylacji powinny byæ 
rozmieszczone zgodnie z grawitacyjnym ruchem 
par i gazów, tzn. dla par i gazów ciê¿szych od po-
wietrza otwory rozmieszcza siê nad powierzchni¹ 
pod³ogi, dla par i gazów l¿ejszych od powietrza 
lub o tym samym ciê¿arze pod stropem. W ma-
gazynach, w których mog¹ byæ emitowane palne 
py³y, otwory nawiewne nale¿y wyposa¿yæ w kie-
rownice nawiewu uniemo¿liwiaj¹ce unoszenie 



04/201320

kanalizacjê awaryjn¹, umo¿liwiaj¹c¹ gromadze-
nie cieczy w przypadku awarii.

Posadzka, pod³o¿e i fundament równie¿ 
powinny byæ nieprzepuszczalnie dla chemikaliów. 
W pomieszczeniach przeznaczonych do prze-
chowywania substancji palnych pod³oga musi 
byæ wykonana w wersji odprowadzaj¹cej ³adunki 
elektrostatyczne. ciany magazynu powinny byæ 
g³adkie, ³atwe do mycia i odporne na dzia³anie 
czynników chemicznych. Po³¹czenie cian i pod³o-
gi powinno byæ zaokr¹glone. Konstrukcje i ciany 
musz¹ byæ wykonane z atestowanych materia³ów 
o wymaganej odporno ci po¿arowej.

W magazynach, w których zak³ada siê 
przechowywanie substancji szczególnie niebez-
piecznych (³atwopalnych, wymagaj¹cych tzw. 
temperatury kontrolowanej) nale¿y wyodrêbniæ 
obszary spe³niaj¹ce szczególne wymagania, 
jak np. samozamykaj¹ce bramy po¿arowe, 
podwy¿szony standard wentylacji, konstrukcje 
umo¿liwiaj¹ce uwolnienie i ukierunkowanie 
energii uwolnionej wskutek wybuchu [4].

Konstrukcja i wykonanie parkingów oraz 
miejsca przeznaczone na roz³adunek i za³adu-
nek towarów niebezpiecznych powinny za-
pewniaæ pe³n¹ izolacjê substancji chemicznych 
od rodowiska naturalnego w razie ich niekon-
trolowanego wycieku. Omawiane powierzchnie, 
podobnie jak magazyny powinny mieæ awaryjn¹ 
kanalizacjê oraz odp³yw wód opadowych z mo¿li-
wo ci¹ ich gromadzenia awaryjnego oraz oczysz-
czania w separatorach. Zanieczyszczone wody 
powinny byæ zbierane w zbiorniku-odstojniku.

Magazyny powinny byæ wyposa¿one 
w sprawn¹ infrastrukturê przeciwpo¿arow¹ 
zgodn¹ z wymaganiami ochrony przeciwpo¿a-
rowej [2].

O wietlenie wnêtrz magazynowych powinno 
spe³niaæ wymagania normy PN-EN 12464-1:2011 
[5]. Pomieszczenia magazynowe niezale¿nie 
od rodzaju sk³adowanych materia³ów powinny 
siê charakteryzowaæ równomiernym o wietle-
niem o natê¿eniu nie ni¿szym ni¿:

• 200 lx – je¿eli przebywaj¹ w pomieszcze-
niach magazynowych ludzie

• 300 lx – obszary pakowania i ekspedycji
• nie mniej ni¿ 500 lx – miejsca pracy biurowej.
Magazyn substancji chemicznych powinien 

byæ wyposa¿ony w o wietlenie awaryjne (zapa-
sowe oraz kierunkowe ewakuacji). W o wietlenie 
awaryjne nale¿y równie¿ wyposa¿yæ korytarze 
i doj cia z zewn¹trz budynku prowadz¹ce 
do magazynu.

Oprawy lamp o wietleniowych powinny 
mieæ wysoki stopieñ szczelno ci co najmniej 
IP 65 (py³ nie wnika do wnêtrza oprawy, silna 
struga wody nie powinna dostaæ siê do wnêtrza 
oprawy w ilo ci mog¹cej wywo³aæ szkodliwe 
skutki). Ponadto nale¿y, zw³aszcza w magazy-
nach substancji chemicznych o w³asno ciach 

palnych, wyeliminowaæ potencjalne ród³a 
zap³onu. Sprzêt u¿ywany w pomieszczeniach 
magazynowych nale¿y utrzymywaæ na wysokim 
poziomie zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
techniczno-ruchowej, tak aby nie by³ ród³em za-
p³onu. Wszystkie urz¹dzenia i rega³y powinny byæ 
uziemione. Instalacja elektryczna musi zapewniæ 
wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, nie przegrzewaæ 
siê, nie iskrzyæ. Wszystkie instalacje znajduj¹ce siê 
w obrêbie magazynu musz¹ byæ zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi np. przez 
urz¹dzenia transportowe.

Pomieszczenia magazynowe powinny po-
siadaæ co najmniej dwa wyj cia ewakuacyjne 
prowadz¹ce bezpo rednio na zewn¹trz ma-
gazynu lub korytarz. Przy wej ciu powinny byæ 
rozmieszczone:

• prysznice ratunkowe
• p³uczki do p³ukania oczu
• umywalka z ciep³¹ wod¹,
– usytuowane w ten sposób, aby z ka¿dego 

miejsca magazynu odleg³o æ do nich nie prze-
kracza³a 20 m.

Zachowania probezpieczne 
w magazynach chemikaliów

W procesie magazynowania i transportu 
wewnêtrznego nale¿y przede wszystkim unikaæ 
niebezpiecznych zachowañ zidentyfikowanych 
za pomoc¹ np. oceny ryzyka zawodowego 
przeprowadzonej na danych stanowiskach pracy, 
a tak¿e kierowaæ siê tzw. zdrowym rozs¹dkiem 
przy podejmowaniu decyzji, maj¹c na uwadze 
stosowanie sprawdzonych w praktyce systemów 
i sposobów magazynowania substancji chemicz-
nych. Kierowaæ siê trzeba informacjami zawar-
tymi w kartach charakterystyki chemikaliów, 
które pozwalaj¹ okre liæ potencjalne zagro¿enia, 
powstaj¹ce podczas magazynowania i transpor-
tu wewnêtrznego towarów niebezpiecznych. 
Na podstawie tych informacji mo¿na przewi-
dzieæ, jakie mog¹ byæ ich skutki oraz jak mo¿na 
im przeciwdzia³aæ, a tak¿e – jakie dodatkowe 
wyposa¿enie magazynu pozwoli zapobiec eska-
lacji kolejnych niepo¿¹danych zdarzeñ, których 
nastêpstwem mo¿e byæ uwolnienie chemikaliów.

Prace o zwiêkszonym zagro¿eniu lub wyko-
nywane w utrudnionych warunkach, uznane 
przez pracodawcê za szczególnie niebezpieczne 
powinny byæ rejestrowane w specjalnym, na czas 
aktualizowanym wykazie. Pracodawca powinien 
tak¿e okre liæ szczegó³owe wymagania bezpie-
czeñstwa i higieny pracy przy ich wykonywaniu.

W miejscach sk³adowania chemikaliów 
musz¹ byæ wywieszone instrukcje okre laj¹ce 
sposób sk³adowania, pakowania, za³adunku 
i transportu towarów niebezpiecznych. Z tre-
ci¹ instrukcji nale¿y zapoznaæ pracowników, 

zw³aszcza zatrudnionych przy tych pracach.

W instrukcjach nale¿y tak¿e uwzglêdniaæ sytu-
acje awaryjne. Sposób sk³adowania substancji 
chemicznych w magazynie powinien zapewniaæ:

• przestrzeganie ograniczeñ dotycz¹cych 
wspólnego sk³adowania i stosowania materia³ów 
towarów

• ograniczenie ilo ci jednocze nie sk³ado-
wanych materia³ów do ilo ci dopuszczalnej 
dla danego materia³u i danego pomieszczenia; 
przestrzeganie zasad rotacji towarów z zacho-
waniem dopuszczalnego czasu sk³adowania 
poszczególnych substancji

• zachowanie dodatkowych wymagañ specy-
ficznych dla sk³adowania towarów i ich stosowa-
nia; rozmieszczenie towarów w sposób umo¿li-
wiaj¹cy prowadzenie kontroli ich sk³adowania [1].

Zasady bezpieczeñstwa w magazynach 
z towarami niebezpiecznymi

W czasie prac wykonywanych w magazynach 
z towarami niebezpiecznymi, nale¿y:

1. Okre liæ wobec ka¿dego rodzaju sk³adowa-
nego materia³u miejsce, sposób i dopuszczaln¹ 
wysoko æ sk³adowania, wyznaczyæ i oznakowaæ 
drogi komunikacyjne, pochylnie i stopnie. Ozna-
czenia powinny byæ czytelne i zrozumia³e dla 
pracowników oraz innych osób poruszaj¹cych 
siê po magazynie.

2. Pojemniki i zbiorniki, wyodrêbnione rega³y 
z produktami chemicznymi oraz inne miejsca inne 
ich sk³adowania powinny byæ oznaczone: znaka-
mi (rys.1.) zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra 
Zdrowia [6] i piktogramami ostrzegawczymi, oraz 
nalepkami w widocznym miejscu, w sposób unie-
mo¿liwiaj¹cy ich zniszczenie lub przemieszczenie.
Znaki ostrzegawcze umieszcza siê w pobli¿u 
sk³adowania towarów niebezpiecznych lub 
w miejscu wej ciu do zagro¿onego obszaru 
np. na drzwiach magazynu, w miejscu dobrze 
widocznym i o wietlonym.

3. Zapewniæ, aby masa ³adunku, ³¹cznie z mas¹ 
urz¹dzeñ przeznaczonych do jego sk³adowania 
i transportu, nie przekracza³a dopuszczalnych 
obci¹¿eñ pod³óg, stropów, rega³ów, podestów itp. 
Informacje o dopuszczalnym obci¹¿eniu nale¿y 
wywiesiæ w widocznym miejscu.

4. Rega³y powinny byæ wykonane z mate-
ria³ów odpornych na dzia³ania agresywnych 
substancji chemicznych oraz wytrzyma³e, stabilne 
i zabezpieczone przed wywróceniem siê, a odle-
g³o æ miêdzy nimi powinna byæ przystosowana 
do stosowanych rodków transportowych.

5. Niebezpieczne substancje chemiczne 
i ich mieszaniny w opakowaniach szklanych, 
porcelanowych, kamionkowych itp. powinny 
byæ uk³adane na najni¿szych pó³kach rega³ów.

6. Du¿e opakowania oraz du¿e pojemniki 
do przewo¿enia luzem mo¿na spiêtrzaæ, je li 
jest na nich znak dopuszczaj¹cy spiêtrzanie. 

Rys. 1. Oznakowanie miejsc, ruroci¹gów oraz pojemników i zbiorników do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin [6]
Fig. 1. Marking of places, pipelines, containers and reservoirs used to storage hazardous substances or their mixtures [6]

Wybuchowa £atwopalna Utleniaj¹ca Toksyczna Szkodliwa lub dra¿ni¹ca ¯r¹ca Inne niebezpieczeñstwa
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Opakowania nale¿y ustawiæ tak, aby zachowaæ 
stabilno æ spiêtrzonych opakowañ.

7. Uszkodzone opakowania zawieraj¹ce nie-
bezpieczne substancje nale¿y przenie æ do opa-
kowania awaryjnego. Na czas przygotowania 
operacji przepakowania uszkodzone opakowanie 
nale¿y ustawiæ w wannie zbieraj¹cej wyciek.

8. Sposób uk³adania towarów na rega³ach 
(rys. 2., [7]) i ich zdejmowania nie mo¿e stwarzaæ 
zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa pracowników.

9. Wysoko æ sk³adowania w rêcznym systemie 
prac magazynowych nie powinna przekraczaæ 1,5 m.

10. Palety stosowane w magazynie powinny 
byæ:

• dostosowane do sk³adowanych towarów
• wykonane z materia³u o odpowiedniej wy-

trzyma³o ci i nie mog¹ byæ uszkodzone.
Przemieszczanie palet wymaga transportu 

mechanicznego.
11. W magazynie nie mo¿na dokonywaæ takich 

czynno ci, jak przelewanie, odmierzanie itp. ponie-
wa¿ w trakcie tych operacji mog¹ byæ emitowane 
szkodliwe dla zdrowia pary, mg³y, py³y i gazy. 
Czynno ci te nale¿y wykonywaæ w oddzielnych 
pomieszczeniach na stanowiskach wyposa¿onych 
w wentylacjê wyci¹gow¹. Optymalnym rozwi¹-
zaniem jest zastosowanie instalacji i urz¹dzeñ 
zapewniaj¹cych automatyzacjê i hermetyzacjê.

12. Nale¿y unikaæ rêcznego przemieszczania 
towarów niebezpiecznych, w tym przenoszenia 
przez pracownika towarów ciek³ych – gor¹cych, 
¿r¹cych lub szkodliwych dla zdrowia, których 
masa wraz z opakowaniem przekracza 25 kg.

13. Przy niewielkich wyciekach, w celu neu-
tralizacji rozlewisk, wskazane jest stosowanie 
mat wychwytowych lub specjalnych materia³ów 
sorpcyjnych.

14. Podczas roz³adunku, sk³adowania, za-
³adunku i transportu wewnêtrznego towarów 
niebezpiecznych z innymi towarami nale¿y mieæ 
na uwadze mo¿liwo æ powstania dodatkowych 
zagro¿eñ na skutek wzajemnego oddzia³ywania 
tych towarów w przypadku uszkodzenia opako-
wania z towarem niebezpiecznym.

15. Przygotowuj¹c towary niebezpieczne 
do transportu, przy doborze opakowañ nale¿y braæ 
pod uwagê ich w³asno ci fizyko-chemiczne. Bardzo 
pomocne w tym zakresie s¹ wymagania i zalecenia 
zawarte w za³¹czniku do Umowy ADR [8].

16. Opakowania po niebezpiecznych substan-
cjach chemicznych i ich mieszaninach zawieraj¹ce 
ich niezneutralizowane resztki nale¿y traktowaæ 
jak opakowania zawieraj¹ce te chemikalia.

17. Pracownicy magazynów powinni mieæ 
udostêpnione instrukcje okre laj¹ce sposób 
wykonywania okre lonych czynno ci, takich jak 
sk³adowanie, roz³adunek, pakowanie, za³adunek, 
transport wewnêtrzny itp. W instrukcjach powinny 
byæ równie¿ zawarte zasady postêpowania w sy-
tuacjach awaryjnych. Instrukcje powinny zawieraæ 
informacje dotycz¹ce wspólnego sk³adowania 
i transportowania niebezpiecznych towarów, 
a tak¿e uwzglêdniaæ w³asno ci fizyczne, chemiczne 
i toksykologiczne chemikaliów.

18. Pracownicy magazynów i inni operatorzy 
(np. ³adowacze, pakowacze) powinni przej æ 

stosowne szkolenia bhp oraz posiadaæ indywidu-
alne rodki ochrony dobrane zgodnie z danymi 
zawartymi w kartach charakterystyki sk³adowa-
nych towarów niebezpiecznych.

Wobec okre lonych grup sk³adowania nie-
bezpiecznych substancji chemicznych, na te-
renie magazynu nale¿y wydzieliæ odrêbne pola 
sk³adowania o powierzchni zale¿nej od ilo ci 
sk³adowanych towarów oraz wymogów bhp 
i ppo¿. obowi¹zuj¹cych przy sk³adowaniu po-
szczególnych grup niebezpiecznych substancji 
chemicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
substancji toksycznych, ¿r¹cych, kancerogennych 
i ³atwopalnych, tworz¹cych z powietrzem miesza-
niny wybuchowe. Do poszczególnych pól sk³ado-
wych nale¿y zapewniæ drogi komunikacji i trans-
portu wewnêtrznego z wykorzystaniem wózków 
wid³owych, spe³niaj¹ce wymogi okre lone w od-
rêbnych przepisach. Opakowania poszczególnych 
substancji chemicznych w zale¿no ci od rodzaju 
i gabarytów nale¿y umieszczaæ odpowiednio 
na paletach lub podestach z wannami wychwy-
towymi, na rega³ach z tacami bezpieczeñstwa 
przeznaczonych do sk³adowania niebezpiecznych 
substancji ¿r¹cych, w szafach lub specjalistycznych 
kontenerach, z pó³kami kuwetowymi i odci¹giem 
miejscowym, przeznaczonych do przechowywa-
nia niebezpiecznych substancji ¿r¹cych.

Do sk³adowania substancji toksycznych 
i ¿r¹cych nale¿y wykorzystaæ specjalistycz-
ne szafy z 10-ciokrotn¹ wymian¹ powietrza 
w ci¹gu godziny. Do przechowywania substancji 
³atwopalnych nale¿y stosowaæ specjalistyczne 
kontenery wewnêtrzne o odporno ci ogniowej 
REI 120, przeznaczone dla substancji ¿r¹cych – 
palnych tworz¹cych z powietrzem mieszaniny 
wybuchowe, wyposa¿one w kompletn¹ insta-
lacjê wewnêtrzn¹ spe³niaj¹c¹ wymogi okre lone 
w przepisach p.po¿. i bhp oraz przepisach dot. 
ochrony rodowiska.

Przy magazynie chemicznym nale¿y usytu-
owaæ:

• pomieszczenie sanitarne (szatnia przepu-
stowa z pe³nym wêz³em sanitarnym) zgodne 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami

• pomieszczenie na rodki ochrony indywidu-
alnej i sprzêt ratunkowy

• pomieszczenie socjalne dla pracowników 
magazynu substancji ¿r¹cych i toksycznych

• boks magazynowy na opakowania zwrotne 
po substancjach niebezpiecznych, wyposa¿ony 
w stanowisko do neutralizacji zawarto ci opakowañ

• pomieszczenie techniczne na sprzêt i rodki 
s³u¿¹ce do neutralizacji sk³adowanych substancj i 
chemicznych.

Podsumowanie
Magazyny oraz transport, w których s¹ wy-

konywane operacje z towarami o w³a ciwo ciach 
niebezpiecznych s¹ miejscami pracy o wysokim 
stopniu zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia pracowni-
ków, ze wzglêdu na bezpo redni lub bliski kontakt 
z tymi towarami przy ich przyjmowaniu, prze-
mieszczaniu wewn¹trz magazynu, pakowaniu, 
sk³adowaniu, wydawaniu, za³adunku, roz³adunku 

i transportu. Bezpieczna praca ze szkodliwymi 
i gro nymi dla zdrowia towarami wymaga zna-
jomo ci ich w³asno ci chemicznych, fizycznych 
i toksycznych. W aspekcie oceny zagro¿enia 
wa¿na jest informacja, jakiego rodzaju zagro¿enia 
mog¹ spowodowaæ niew³a ciwie i le wykonane 
dzia³ania, które mog¹ w skrajnych przypadkach 
doprowadziæ do po¿aru, wybuchu lub niekontro-
lowanego uwolnienia niebezpiecznych substancji. 
Poniewa¿ w obrocie towarowym s¹ tysi¹ce 
niebezpiecznych chemikaliów, niemo¿liwe jest 
poznanie wszystkich ich w³asno ci. Dodatkowym 
zagro¿eniem jest wielka liczba uczestników obro-
tu (przemys³, handel, us³ugi) tymi chemikaliami.

Niew³a ciwe postêpowanie z niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 
mo¿e spowodowaæ ich uwolnienie, czego nastêp-
stwem mog¹ byæ zagro¿enie zdrowia lub mieræ 
pracowników, po¿ar lub wybuch oraz szkody 
w rodowisku naturalnym.

PI MIENNICTWO
[1] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo³ecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie og³oszenia 
jednolitego tekstu Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa 
i higieny pracy z dnia 26 wrze nia 1997 r. DzU 2003, nr 169, 
poz.1650; zm.: DzU 2007, nr 49, poz. 330
[2] Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów. DzU 2010, nr 109, poz. 719
[3] Hancyk B., Ring E. Bezpieczne magazynowanie produk-
tów chemicznych. Poradnik. Expo-Chem, Warszawa 1992
[4] Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 1 
marca 1995 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i trans porcie 
wewn¹trzzak³adowym nadtlenków organicznych. DzU 
1995, nr 37, poz. 181
[5] PN-EN 12464-1:2011 wiat³o i o wietlenie - O wietlenie 
miejsc pracy - Czê æ 1: Miejsca pracy we wnêtrzach
[6] Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2012 r. 
w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci¹gów oraz 
pojemników i zbiorników s³u¿¹cych do przechowywania 
lub zawieraj¹cych substancje niebezpieczne lub mieszaniny 
niebezpieczne. DzU 2012, nr 0 poz. 601
[7] Janczyk A. Vademecum BHP w praktyce. ADR w spedycji 
i magazynie – sk³adowanie i przewóz materia³ów niebez-
piecznych. Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa 2010
[8] Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 
DzU 2009 r. nr 27, poz. 162 z pó n. zm. O wiadczenie 
rz¹dowe z dn. 16 stycznia 2009 roku w sprawie wej cia 
w ¿ycie zmian do za³¹czników A i B Umowy europejskiej 
dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR) sporz¹dzonej w Genewie 
30 wrze nia 1957 r.

Rys. 2. Sposób uk³adania towaru na rega³ach [7]
Fig.2. Proper placement of materials on racks [7]


