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Oddajemy na Państwa ręce koleny, trzeci w tym roku  numer Biuletynu 

Bezpieczna Chemia. W niniejszym numerze znajdziecie Państwo między 

innymi relację z kolejnego wydarzenia organizowanego przez Polska Izbę 

Przemysłu Chemicznego w ramach Programu Bezpieczna Chemia - Warsztatu 

poświęconemu substancjom kancerogennym w miejscu pracy. Kontynuacją 

tego tematu jest artykuł Partnera Technicznego Programu - Dräger Polska  

Sp. z o.o.

Zachęcamy również do lektury artykułu GRUPY LOTOS o najlepszych prakty-

kach Koncernu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz o przyjęciu Grupy LOTOS  

do prestiżowego Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Ponadto polecamy artykuł 

poświęcony optymalizacji zarządzania informacją o zagrożeniach chemi-

cznych w miejscu pracy, na przykładzie rozwiązania spółki ANWIL z Grupy 

ORLEN.

W tym numerze Biuletynu nie zabraknie informacji o kolejnym wydarzeniu  

organizowanym w ramach Programu - VI edycji Seminarium Bezpieczna  

Chemia. 
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Za nami warsztat ekspercki 
poświęcony substancjom 
kancerogennym w miejscu pracy.

Warsztat zorganizowany był  

w ramch Programu Bezpieczna  

Chemia. Organizatorem Warsztatu 

była Polska Izba Przemysłu Chemi-

cznego oraz - po raz kolejny - Dräger 

Polska Sp. z o.o.

Wydarzenie zostało zorganizowane 

w Yacht Club ANWIL w Zarzecze-

wie pod Włocławkiem. Tematyka  

Warsztatu obejmowała między inny-

mi:

• Badanie kancerogenności paliw 

płynnych 

• Czynniki rakotwórcze w miejscu 

pracy – problem BHP 

• Substancje kancerogenne – per-

spektywa ich stężeń w kontekście 

prac Międzyresortowej Komisji 

do  Spraw Najwyższych Dopu-

szczalnych Stężeń i Natężeń 

Czynników Szkodliwych dla 

Zdrowia w Środowisku Pracy 

• Detekcja gazów w praktyce

• Sprzęt ochrony dróg oddecho-

wych w teorii i praktyce 

• Substancje niebezpieczne - jak 

efektywnie przekazywać infor-

macje 

• Zarządzanie chemikaliami

• Bezpieczeństwo procesowe  

w praktyce

W trakcie Warsztatu przeprowadzona 

została część praktyczna dotycząca 

kart charakterystyk, gdzie uczest-

nicy mogli podzielić się własnymi 

doświadczeniami oraz wyzwaniami  

w obszarze ich tworzenia i aktua-

lizacji. Praktyczną część Warsztatu 

poprowadziła dr. Agnieszka Gajek  

- kierownik Pracowni Bezpieczeństwa 

Chemicznego w Zakładzie Zagrożeń 

Chemicznych, Pyłowych i Biologi-

cznych Centralnego Instytut Ochro-

ny Pracy - Państwowego Instytutu  

Badawczego.

Uczestnicy Warsztatu mieli także 

okazję przetestować specjalistyczny 

sprzęt do ewakuacji opracowany 

przez firmę Dräger.

Wśród prelegentów nie zabrakło 

przedstawicieli Grupy LOTOS S.A., 

PKN ORLEN S.A., Dräger Polska  

Sp. z o.o. oraz Sieci Badawczej 

Łukasiewicz–Instytutu Chemii 

Prze  mysłowej im. Prof. Ignacego 

Mościckiego.

Udział w warsztacie był bezpłatny 

dla Członków Polskiej Izby Przemysu 

Chemicznego oraz Realizatorów Pro-

gramu "Odpowiedzialność i Troska".

Substancje kancerogenne w miejscu pracy 
Yach Club ANWIL. 2-3 października 2019

Bezpieczna Chemia

Warsztat 



7  ||  6

fot.  Dräger Polska  
Sp. z o.o

wadzi to do rozwoju anomalii gene-

tycznych w normalnych komórkach. 

Pod wpływem nowotworu komórki 

wymykają się spod kontroli, mnożą 

się bezładnie oraz atakują i niszczą 

okoliczne tkanki. Do zmian w DNA 

komórek odnosi się pojęcie kodu 

genetycznego. Niektóre z tych zmi-

an dziedziczymy po rodzicach i dzi-

adkach. To, czy oraz w jakim stopniu 

czynnik rakotwórczy rzeczywiście 

wywoła raka, zależy w dużej mierze 

od danego organizmu.

• Substancje najpierw wykazują 

ostrą toksyczność, a potem 

działanie rakotwórcze.

Czas narażenia ma kluczowe znac-

zenie w przypadku styczności z 

substancjami rakotwórczymi w 

miejscu pracy. Większość czynni-

ków rakotwórczych nie ujawnia 

działania rakotwórczego przy krót-

kim narażeniu. Czynniki te mogą 

jednak oddziaływać toksycznie na 

wiele innych sposobów. Na przykład 

ostre narażenie inhalacyjne na 

związki chromu(IV) zaczyna się wy-

miotami, ale może działać żrąco na 

skórę i błony śluzowe. Aby zaistniało 

zagrożenie nowotworem, często ko-

nieczne jest długotrwałe narażenie 

na czynnik rakotwórczy. Na przykład 

u wielu pracowników narażonych 

przez dłuższy okres na działanie 

azbestu rozwija się nowotwór płuc 

zwany międzybłoniakiem opłucnej. 

Do momentu pojawienia się raka 

mija co najmniej 20, a w wielu przy-

padkach 40 lat. Azbestu nie stosuje 

się już w budownictwie, dlatego w 

Stanach Zjednoczonych nowe przy-

padki międzybłoniaka opłucnej po-

chodzenia zawodowego nie powinny 

się już pojawiać po roku 204.

• Czynniki rakotwórcze powodują 

ryzyko przez całe życie.

Nie w każdym przypadku czynniki 

rakotwórcze wywołują nowotwór. 

Substancje uznane za czynniki rakot-

wórcze mogą różnić się potencjałem 

rakotwórczym. Prawdą jest, że duże 

ilości substancji rakotwórczych 

powodują raka dużo częściej. 

winylu przez 20 lat, diagnozę post-

awiono już pośmiertnie. Związek 

między nowotworami a chlor-

kiem winylu ujawniono wyłącznie 

dzięki staraniom Narodowego In-

stytutu Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy (NIOSH) oraz wzmożonym 

wysiłkom grupy naukowców. Władze 

zareagowały szybko: W 1974 r. OSHA 

ustaliła limit progowy dla chlorku 

winylu, który był 500 razy bardziej 

rygorystyczny niż wcześniej. W efek-

cie od tego czasu u pracowników 

nie wykrywa się już guzów wątroby 

wynikających z narażenia na chlorek 

winylu.

• Czynniki rakotwórcze działają 

toksycznie na komórki.

Substancje rakotwórcze stanowią 

podgrupę czynników toksycznych 

mogących wywoływać nowotwory 

żywych tkanek. Narażenie na czyn-

niki rakotwórcze następuje poprzez 

wdychanie, przyjmowanie z pokar-

mem lub wchłanianie do organizmu 

różnego typu substancji. Czynniki 

rakotwórcze mogą zwiększać ryzy-

ko nowotworu, zmieniając metabo-

lizm komórkowy lub niszcząc sub-

stancje takie jak białka czy kwasy 

rybonukleinowe, a zwłaszcza DNA 

bezpośrednio w komórkach – co 

zaburza procesy biologiczne. Pro-

• Nowotwory pochodzenia za-

wodowego występują dwa razy 

częściej niż wypadki w miejscu 

pracy.

Każdego roku na świecie odnotowu-

je się 660.000 zgonów spowodowa-

nych nowotworami pochodzenia za-

wodowego.

• Tworzywa sztuczne stanowią 

śmiertelne zagrożenie.

Przez wiele lat chlorek winylu 

uważano za bezpieczną substancję. 

Ten związek węgla, wodoru i chloru 

jest surowcem wykorzystywanym 

w produkcji PCW. W 1974 r. wśród 

osób pracujących w fabryce PCW w 

Louisville w stanie Kentucky wykryto 

siedem ciężkich (i bardzo rzadkich) 

przypadków raka wątroby. U pięciu z 

dotkniętych chorobą pracowników, 

którzy mieli styczność z chlorkiem 

Czynniki rakotwórcze to substancje nie-
bezpieczne występujące w miejscu pracy, 
które są bombą z opóźnionym zapłonem. 
Wiele substancji ujawnia swoje śmiercionośne 
działanie dopiero lata po kontakcie z nimi. 
To ryzyko dla pracowników, które jest często 
bagatelizowane – a stanowi ogromne wyzwanie 
dla specjalistów w dziedzinie BHP. Na szczęście 
nowotworom pochodzenia zawodowego 
można zapobiegać poprzez monitoring i środki 
ochronne.

DZIESIĘĆ ISTOTNYCH FAKTÓW  
O CZYNNIKACH RAKOTWÓRCZYCH 
W MIEJSCU PRACY
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KIEDY SUBSTANCJĘ UZNAJE SIĘ ZA 
RAKOTWÓRCZĄ?

Substancję określa się jako rakotwórczą 
w momencie uzyskania rozstrzygających 
dowodów. Gdy dostępne dowody są 
przytłaczające, lecz nie są uważane za 
rozstrzygające, substancja może zostać 
zakwalifikowana jako prawdopodobny czynnik 
rakotwórczy. Jednak w niektórych przypadkach 
zwyczajnie brakuje dających pewność 
informacji.

* Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) / 

Agenda Światowej Organizacji Zdrowia

* Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów 

Przemysłowych (ACGIH)

© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Materiał pochodzi z zasobów formy Dräger.

Grupa A1: Rakotwórcze dla ludzi.

Grupa A2: Prawdopodobnie rako-

twórcze dla ludzi.

Grupa A3: Potwierdzone jako rako-

twórcze dla zwierząt, niepotwier-

dzone u ludzi.

Grupa A4: Niemożliwe do zaklasy-

fikowania jako czynnik rakotwórczy 

dla ludzi.

Grupa A5: Nierakotwórcze dla ludzi.

• Ustalenie dopuszczalnych 

wartości narażenia zawodowe-

go zwiększa bezpieczeństwo.

Większość ludzi wie, że z azbestem w 

miejscu pracy wiąże się potencjalne 

zagrożenie nowotworem. A czy jest 

tak w przypadku trójchloroetyle-

nu, benzenu lub różnych związków 

chromu? Europejski Instytut Hand-

lu sporządził listę 71 substancji 

powodujących raka, które stanowią 

80% czynników rakotwórczych, na 

jakie można być narażonym w miej-

scu pracy.

Dopuszczalne wartości narażenia 

zawodowego są ustalone dla co naj-

mniej 50 substancji wywołujących 

nowotwory pochodzenia zawodo-

wego.

Wnioski: Nowotworom pochodzenia 

zawodowego można zapobiegać.

Wszystkim rodzajom nowotworów 

pochodzenia zawodowego można 

zapobiec. Aby zminimalizować ry-

zyko nowotworów spowodowa-

nych narażeniem podczas pracy, 

nie należy w ogóle wykorzystywać 

substancji uważanych za czynniki 

rakotwórcze. Nie zawsze jest to jed-

nak możliwe. Przy zastosowaniu od-

powiednich środków można jednak 

znacząco ograniczyć zagrożenie dla 

zdrowia pracowników. Do zmini-

malizowania narażenia na czynniki 

rakotwórcze w miejscu pracy koniec-

zna jest silna kontrola regulacyjna 

– w tym ustalenie dopuszczalnych 

wartości narażenia zawodowego, 

edukacja pracowników i ciągłe sto-

sowanie bezpiecznych praktyk.

o których wiadomo, że powodują raka 

u ludzi, tylko siedem ma działanie 

rakotwórcze w przypadku gryzoni. 

Kolejny przykład: sacharyna, czyli 

syntetyczna substancja słodząca, 

wywołuje nowotwór pęcherza mo-

czowego u samców szczurów, ale już 

nie u samic tego gatunku – ani u ludzi.

Dlatego należy wykorzystywać  

i łączyć różne źródła, takie jak:

• badania laboratoryjne na zwie-

rzętach i analizy;

• testy i badania laboratoryjne 

na ludzkich kulturach komórko-

wych;

• badania przypadków ludzkich  

i badania epidemiologiczne oraz 

obserwacje w praktyce.

• Szczególnie wysokie ryzyko do-

tyczy przemysłu chemicznego.

W Stanach Zjednoczonych większość 

zawodów nie jest obarczona istot-

nym ryzykiem rozwoju nowotwo-

rów. Są jednak branże, takie jak pew-

ne rodzaje produkcji chemicznej, 

górnictwa, przetwórstwa węgla czy 

hutnictwa żelaza i stali, w których 

niektórzy pracownicy mają większe 

ryzyko zachorowania na nowotwór.

• Czynniki rakotwórcze klasyfi-

kuje się na podstawie możliwej 

szkodliwości.

Różne organizacje testują substancje 

chemiczne pod kątem ich potencjału 

rakotwórczego. Substancje chemi-

czne, mieszaniny, grupy substancji  

i inne czynniki rakotwórcze dzieli się 

na różne grupy, a mianowicie:

IARC*

Grupa 1: Rakotwórcze dla ludzi

Grupa 2A: Prawdopodobnie rako-

twórcze dla ludzi

Grupa 2B: Przypuszczalnie rako-

twórcze dla ludzi

Grupa 3: Niemożliwe do zaklasyfiko-

wania jako rakotwórcze dla ludzi

Grupa 4: Prawdopodobnie nierako-

twórcze dla ludzi

ACGIH*

ACGIH*

Jednak szkodliwe działanie mogą 

mieć nawet niewielkie dawki – przy 

czym prawdopodobieństwo jest 

wyraźnie niższe. Ryzyko rozwoju 

nowotworu w wyniku kontaktu z 

czynnikiem rakotwórczym utrzy-

muje się przez całe życie, ponieważ 

w wielu przypadkach do uszkod-

zenia komórek dochodzi dopiero 

wiele lat po kontakcie z substancją. 

Z tego właśnie powodu ryzyko ro-

zwoju nowotworu zależy od wielu 

uwarunkowań – włączając sposób 

narażenia na czynnik rakotwórczy, 

czas i intensywność narażenia czy 

predyspozycje genetyczne danej 

osoby.

• Nowotwory pochodzenia zawo-

dowego są częstsze, niż do tej 

pory myślano.

Około 3–6% wszystkich nowotwo-

rów wynika z kontaktu z substancja-

mi występującymi w miejscu pracy.

Europa: przyczyną ponad 100.000 

zgonów każdego roku są nowotwory 

pochodzenia zawodowego.

USA: każdego roku odnotowuje się 

aż 90.000 nowych przypadków raka 

i 30.000 zgonów związanych z pracą.

• Mysz to nie człowiek i odwrot-

nie.

Wykrywanie rakotwórczych wła-

ściwości substancji chemicznych 

bywa bardzo trudne. Testowanie 

substancji poprzez narażanie ludzi 

na ich oddziaływanie w celu spraw-

dzenia czy rozwinie się nowotwór, 

jest nieetyczne. Dlatego naukowcy 

muszą korzystać z badań innego rod-

zaju – co nie zawsze dostarcza jed-

noznacznych odpowiedzi. Nie jest 

na przykład łatwo wywnioskować 

na podstawie testów na zwierzętach 

czy dana substancja jest rako twórcza. 

Gryzonie i ludzie często zupełnie  

inaczej reagują na substancje chemic-

zne. Spośród 20 testowanych sub-

stancji, które uważa się za bezpieczne 

dla ludzi, 19 powoduje nowotwory 

u gryzoni. Jednak z 19 substancji,  

fot.  Dräger Polska  
Sp. z o.o
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Serdecznie zapraszamy Członków 

Polskiej Izby Przemysłu Chemic-

znego oraz Realizatorów Programu 

"Odpowiedzialność i Troska" do 

udziału w VI Seminarium Bezpieczna 

Chemia, które odbędzie się w siedzi-

bie Grupy LOTOS S.A.- Partnera Stra-

tegicznego Programu Bezpieczna 

Chemia.

Semianrium to Wydarzenie orga-

nizaowane w ramach Programu  

Bezpieczna Chemia już po raz szós-

ty. Szósta edycja to cykla paneli 

oraz prezentacji koncentrujących 

się na wyzawaniach, perspek-

tywie dla sektora chemicznego  

w kontekśćie beapieczeństwa pracy 

oraz bezpieczeństwa procesowego. 

Tematyka Seminarium koncentrować 

się będzie na najważniejszych kwe-

stiach dotyczących bezpeczeństwa  

w przemyśle chemicznym. Wśód te-

matów między innymi:

• Panel dyskusyjny poświęcony 

projektowi rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska w sprawie: us-

talania bezpiecznej odległości 

od zakładów stwarzających 

zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej.

• Jednostronicowe skróty kart 

charakterystyk – dobra praktyka

• The Management of Crisis? - Is 

your company prepared?

• Zarządzanie chemikaliami  

w cyklu produkcyjnym.

Wśród zaproszonych panelistów 

VI Seminarium znajdą się eksperci  

z GIOŚ, Centrum Naukowo-Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józe-

fa Tuliszkowskiego – Państwowy In-

stytut Badawczy, Grupy LOTOS S.A., 

PKN ORLEN S.A., Grupy Azoty S.A.  

a także Centralnego Instytutu Ochro-

ny Pracy,  BESST Group, oraz ANWIL 

S.A. i PCC Rokita S.A.

Zapraszamy do udziału.  

Formularz rejestracyjny dostępny 

jest na stronie Programu: 

www.programbezpiecznachemia.pl 

Kiedy i gdzie?
4 grudnia 2019
Grupa LOTOS S.A.
Wydarzenie bezpłatne dla Członków PIPC oraz Realizatorów RC

VI SEMINARIUM 
BEZPIECZNA 

CHEMIA

V Seminarium Bezpieczna Chemia. 
Ćwiczenia RKO z wykorzystaniem technologii VR
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Fot. materiały prasowe Grupy LOTOS

Grupa LOTOS 
konsekwentnie 
wdraża dobre 
praktyki w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
Działania 
podejmowane przez 
spółkę zostały 
docenione przez 
Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut 
Badawczy. Koncern 
został przyjęty do 
prestiżowego Forum 
Liderów Bezpiecznej 
Pracy.

Bezpiecznej Pracy

Forum Liderów 

LOTOS członkiem 
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rowerze, symulacja dachowania sa-

mochodu czy też walka o nagrody 

w kole fortuny. Można było zapisać 

się na trzy bloki szkoleń i odwiedzić 

mobilną ciężarówkę – showroom, 

prezentującą pełen zakres sprzętu 

bezpieczeństwa.

Klika słów o forum

Forum Liderów Bezpiecznej Pra-

cy, którego członkiem została 

Grupa LOTOS, zrzesza 146 dużych 

przedsiębiorstw, które mają być 

wzorem wysokiego poziomu kultury 

bezpieczeństwa pracy. Forum upows-

zechnia i promuje osiągniecia nauki i 

techniki z zakresu bezpieczeństwa, 

ochrony zdrowa i życia człowieka w 

środowisku pracy. Ma być platformą 

do budowy partnerskich kontak-

tów pomiędzy jego członkami, a 

także pracodawcami i pracownika-

mi. Dzięki temu można wymieniać 

między sobą doświadczenia i do-

bre praktyki w zakresie tworzenia 

bezpiecznych i ergonomicznych 

warunków pracy, by w konsek-

wencji zapobiegać wypadkom lub 

ograniczać ich skutki.

O Grupie LOTOS

Grupa LOTOS to jedno z największych 

przedsiębiorstw w kraju. Jest koncer-

nemnaftowym zajmującym się wydo-

byciem i przerobem ropy naftowej 

oraz sprzedażą hurtową i detaliczną 

wysokiej jakości produktów nafto-

wych. Jest producentem i dostawcą 

m.in. benzyny bezołowiowej, oleju 

napędowego, oleju napędowego

do celów opałowych (lekki olej 

opałowy), paliwa lotniczego oraz 

ciężkiego olejuopałowego. Koncern 

specjalizuje się także w produkcji i 

sprzedaży olejów smarowych

i asfaltów.

tut Badawczy. We wniosku przy-

gotowanym przez pracowników  

Biura Bezpieczeństwa Procesowego  

i Bezpieczeństwa Pracy Grupy  

LOTOS opisano podejmowane 

działania wdrożone w ramach aspe-

któw BHP.

– To dla firmy, ale przede wszyst-

kim dla naszych pracowników, duże 

wyróżnienie. Oznacza też, że nasz 

system ochrony pracy spełnia wy-

magania, które Forum stawia swoim 

członkom  – podkreśla Norbert Nijak, 

szef Biura Bezpieczeństwa Proce-

sowego i Bezpieczeństwa Pracy  

w Grupie LOTOS.

Szeroka paleta dobrych praktyk

Ponad półtora roku temu wprowa-

dzono w Grupie LOTOS tzw. minutę 

dla bezpieczeństwa, czyli rozpoczy-

nanie różnego rodzaju spotkań od  

tematu BHP i promowanie probez-

piecznych postaw wśród pracowni-

ków. W firmie propaguje się także 

„Złote zasady bezpieczeństwa pra-

cy pracownika Grupy Kapitałowej  

LOTOS”. Jest to zbiór zasad i postaw 

uznanych przez zarząd spółki za klu-

czowe w obszarze bezpieczeństwa  

i zdrowia.

W kwietniu ub. r. wystartował 

po gram motywacyjny „Pracuję  

Bezpiecznie – Grupa LOTOS”. Jego 

celem jest propagowanie wartości 

wynikających z przestrzegania za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy 

poprzez nagrodzenie osób, które 

zidentyfikują sytuacje niebezpieczne 

i zgłoszą je służbie BHP, celem wy-

eliminowania zagrożeń na stanowis-

kach pracy. W sierpniu br. wybrano 

dziesięciu laureatów kolejnej edycji 

programu.

Warto wspomnieć też o przeglądach 

BHP prowadzonych przez kierownict-

wo, testach nowej odzieży ochron-

nej oraz szkoleniu e-learningowym  

z zakresu zagrożeń i bezpiec-

znego przebywania na terenie 

przedsiębiorstwa dla wykonawców 

współpracujących z Grupą LOTOS  

i wykonujących prace na terenie  

rafinerii. 

Co roku w siedzibie Grupy LO-

TOS w Gdańsku odbywają się Dni 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Pracy. Tak było też w maju br. Pra-

cownicy mogli poddać się badaniom 

i konsultacjom lekarskim oraz wziąć 

udział w warsztatach doskonalących 

ich wiedzę i umiejętności w zakre-

sie ochrony zdrowia. W programie 

znalazły się także wyścigi cystern, 

związane z rywalizacją na energo-

Hasło „bezpieczeństwo przede 

wszystkim” jest znane wszystkim pra-

cownikom całej Grupy Kapitałowej 

LOTOS. Oznacza kierowanie się 

wartościami bezpieczeństwa jako 

jednymi z kluczowych w organiza-

cji, zarówno w działaniu, jak i podej-

mowaniu istotnych decyzji. Gdański 

koncern stawia nie tylko na ochronę 

zdrowia i życia w miejscu pracy, ale 

także na budowę odpowiedniej 

świadomości pracowników i podwy-

konawców w tym zakresie oraz na 

profilaktykę zdrowotną. 

Dobre praktyki BHP i inne działania 

mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa pracy zostały  

docenione przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Insty-

LOTOS CZŁONKIEM FORUM 
LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY 

Fot. materiały prasowe 
Grupy LOTOS
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Zgodnie z rozporządzeniem CLP przedsiębiorstwa 

wprowadzające do obrotu niebezpiec-

zne mieszaniny mają obowiązek przeka-

zywania informacji o tych mieszaninach  

odpowiednim wyznaczonym organom krajowym. 

Zharmonizowany format przekazywania informa-

cji wyznaczonym organom (PCN format) stopnio-

wo zastąpi bieżące krajowe wymagania w zakresie 

informacji. Dotychczas w Polsce przekazywanie 

informacji o mieszaninie realizowane jest poprzez 

udostępniony przez Biuro system ELDIOM (eldiom.

chemikalia.gov.pl).

Załącznik VIII do rozporządzenia CLP, wprowadzo-

ny rozporządzeniem 2017/542, określa zharmoni-

zowane informacje podlegające przekazaniu. Są to:

• pełny skład chemiczny (tożsamość i zakresy 

stężeń składników),

• informacje toksykologiczne,

• elementy etykiety,

• kategoria produktu, wg zharmonizowanego 

europejskiego systemu kategoryzacji produ-

któw (EuPCS),

• szczegóły produktu (m.in. nazwa handlowa),

• dodatkowe informacje (m.in. opakowanie,  

kolor),

• numer UFI (w praktyce już teraz można 

generować numery UFI).

UFI jest elementem PCN format – najpierw wygene-

ruj UFI, potem przekaż informacje w formacie PCN.

ECHA ma obowiązek określić, prowadzić  

i aktualizować generator UFI, formaty XML do 

przekazywania informacji i zharmonizowany  

system kategoryzacji produktów oraz udostępniać 

je nieodpłatnie na swojej stronie internetowej. 

Warunkiem przyznania UFI jest to, że wszystkie 

produkty oznaczone i zgłaszane z tym samym UFI 

mają ten sam skład mieszaniny.

Wyznaczone organy przekazują zgłoszone infor-

macje ośrodkom zatruć, aby umożliwić im szybkie 

udzielanie porad medycznych w nagłych sytu-

acjach zagrożenia zdrowia. Ośrodki zatruć będą 

udzielały całodobowo wsparcia telefonicznego  

i porad medycznych obywatelom i pracownikom 

służby zdrowia. 

Koncepcja UFI – o co chodzi?

Europejska Agencja Chemikaliów 

(ECHA), na podstawie prowadzo-

nych badań i statystyk, oszacowała, 

że ośrodki zatruć mają trudność  

w identyfikacji prawidłowego pro-

duktu w przypadku aż 40% otrzy-

manych zgłoszeń o nagłych przy-

padkach zagrożenia zdrowia. Takie 

sytuacje skutkują tym, że natychmi-

astowa i dokładna porada może nie 

zostać udzielona, albo udzielający 

porady może być nadmiernie 

ostrożny w przekazywaniu informa-

cji, aby być po prostu „bezpiecznym”. 

A przecież nie o to chodzi. 

Koncepcja UFI ma pomóc ośrodkom 

zatruć w szybkim rozpoznaniu pro-

duktu – po podaniu numeru UFI  

identyfikacja będzie natychmiastowa 

i jednoznaczna. Ale po kolei …

UFI to skrót od angielskiej nazwy  

Unique Formula Identifier i oznac-

za  niepowtarzalny identyfikator 

postaci czynnej. Jest to 16-znakowy 

alfanumeryczny kod, który będzie 

wymagany na etykietach produktów 

zawierających mieszaninę niebez-

piecznych substancji. 

Przekazywanie informacji - PCN for-

mat – od dostawcy do ośrodka zatruć

Art. 45 rozporządzenia CLP 

zobowiązuje państwa UE do 

powołania organów odpowiedzi-

alnych za otrzymywanie (od im-

porterów i dalszych użytkowników 

wprowadzających mieszaniny nie-

bezpieczne do obrotu) informac-

ji istotnych w szczególności przy 

określaniu środków profilaktycznych 

i leczniczych, zwłaszcza w nagłych 

przypadkach zagrożenia zdrowia. 

W Polsce organem tym jest Biuro 

ds. substancji chemicznych w Łodzi 

(www.chemikalia.gov.pl).

A więc UFI tworzy jednoznac-

zne powiązanie między produk-

tem wprowadzonym do obrotu 

a informacjami przekazanymi 

ośrodkom zatruć - dotyczącymi tego 

określonego produktu. Dzięki takie-

mu systemowi można będzie natych-

miastowo i dokładnie określić skład 

chemiczny mieszaniny, a precyzyjna 

identyfikacja zapewni szybki i od-

powiedni dobór środków profilak-

tycznych i leczniczych w nagłych 

sytuacjach zagrożenia zdrowia wsku-

tek narażenia na niebezpieczne sub-

stancje chemiczne lub inne środki 

toksyczne. 

Przepływ informacji obrazuje 

poniższy schemat.

Wypełnianie obowiązków krok po 

kroku.

Każde przedsiębiorstwo, którego 

dotyczą obowiązki w zakresie UFI 

powinno skutecznie zarządzać che-

mikaliami i w tym zakresie starannie 

zaplanować harmonogram działań. 

Pierwszym krokiem jest zdefiniowa-

nie, czy obowiązek przekazywania 

informacji ciąży na danym podmio-

cie. Obowiązek ten dotyczy import-

erów i dalszych użytkowników, któr-

zy są podmiotami prawnymi UE i 

wprowadzają mieszaniny do obrotu.  

Przedsiębiorstwo będzie 

zobowiązane do przekazania infor-

macji o produkcie w nowym zhar-

monizowanym formacie w różnych 

terminach, w zależności od przeznac-

zenia produktu. (tab. nr 1)

NOWY SPOSÓB PRZEKAZYWANIA 
INFORMACJI O MIESZANINACH 

NIEBEZPIECZNYCH – PCN FORMAT,  
A UFI. CZ.1 



WSPIERAMY 
PRZEMYSŁ 
CHEMICZNY
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nie trzeba przekazywać informacji w nowym formacie.

Kolejnym krokiem jest wyselekcjonowanie mieszanin wprowadza-

nych do obrotu, których dotyczą obowiązki przekazania informacji. 

Są to mieszaniny sklasyfikowane ze względu na zdrowie ludzkie lub 

zagrożenia fizyczne. Mieszaniny niebezpieczne tylko ze względu na 

zagrożenia dla środowiska nie podlegają temu obowiązkowi. Warto 

podkreślić, że obowiązek przekazania informacji dotyczy również pro-

duktów biobójczych i środków ochrony roślin.

Mieszaniny zwolnione z wymogu przekazywania informacji obejmują:

• mieszaniny radioaktywne;

• mieszaniny podlegające nadzorowi celnemu;

• mieszaniny stosowane w badaniach naukowych i rozwojowych;

• produkty lecznicze i weterynaryjne, produkty kosmetyczne, wyro-

by medyczne oraz żywność i pasze; 

• mieszaniny sklasyfikowane wyłącznie jako gazy pod ciśnieniem i 

wybuchowe.

Nadawanie kolejnych numerów UFI, ich archiwizacja oraz aktyw-

ne zarządzanie nowymi może się okazać dość skomplikowanym i 

czasochłonnym zadaniem. Tym bardziej, że w ręcznie prowadzone re-

jestry lubią się wkradać błędy. Z pomocą spieszą nam dostawcy progra-

mów komputerowych, np. LISAM SYSTEMS, który oferuje rozwiązania 

nie tylko do łatwego i szybkiego generowania numerów UFI oraz 

zarządzania nimi, ale także do zautomatyzowanego przekazywania in-

formacji w formacie PCN, bez konieczności przechodzenia przez cały 

proces tworzenia go w portalu ECHA. 

Do końca grudnia 2019 LISAM SYSTEMS oferuje swój moduł PCN z 50 

% zniżką, a dla naszych czytelników na hasło "Bezpieczna chemia UFI" 

rabat 10% na pozostałe produkty oraz darmowe 30 minut doradztwa u 

autora (kontakt poprzez Linkedin lub redakcję).

Zastosowanie profesjonalne oznacza sto-

sowanie przez użytkowników profesjonal-

nych, ale nie w obiektach przemysłowych 

(np. stosowanie przez rzemieślników  

w warsztatach, przez ekipy sprzątające, ekipy  

remontowo budowlane, itd.).

W przypadku mieszanin mających więcej niż 

jedno zastosowanie muszą być spełnione 

wymogi dla wszystkich odpowiednich kate-

gorii zastosowania.

Aby być w zgodzie z obowiązującymi prze-

pisami, przedsiębiorstwa muszą zaopatrzyć 

swoje produkty w nowe etykiety z numerem 

UFI przed upływem powyższych terminów.

Mieszaniny już obecne na rynku (zgłoszone 

wcześniej do wykazu klasyfikacji i oznako-

wania) muszą zostać dostosowane do prze-

pisów do końca okresu przejściowego, tj. do 

dnia 1 stycznia 2025 r., kiedy to wszystkie od-

powiednie produkty na rynku będą musiały 

być opatrzone numerem UFI na etykiecie. 

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku 

wprowadzenia zmian w produkcie (np. zmia-

ny składu mieszaniny) wymagających nada-

nia nowego numeru UFI, jak i pozostania pro-

duktu w niezmienionej formie do 1 stycznia 

2025 r., należy dokonać przekazu informacji 

w zharmonizowanym formacie PCN. Migrac-

ja danych z istniejących systemów nie jest 

planowana. Tylko jeśli produkt zostanie wy-

cofany przed końcem okresu przejściowego, 

Przeznaczenie produktu Maksymalna data przekazania 
informacji (PCN format) i 

umieszczenia numeru UFI na 
etykiecie

Data, od której numer UFI  na etykiecie będzie 
bezwzględnie wymagany 

mieszaniny przeznaczone do 
stosowania przez konsumentów i 
do zastosowania profesjonalnego

31.12.2020 01.01.2021

mieszaniny przeznaczone do 
zastosowania przemysłowego

31.12.2023 01.01.2024

Tab. nr 1



fot.  ANWIL S.A.Głównymi założeniami dla projekt-

owanej aplikacji były:

• identyfikacja poszczegól-

nych zagrożeń chemicznych w 

miejscach ich występowania                           

w odniesieniu do procesu tech-

nologicznego;

• udostępnienie wszystkim pra-

cownikom, poprzez aplikację 

sieciową, pełnej informacji                         

o zagrożeniach chemicznych w 

postaci kart charakterystyk i kart 

bezpieczeństwa;

• możliwość szybkiej identyfikac-

ji  tych substancji, które z uwa-

gi na zmieniającą się legislację, 

wymagają niestandardowego 

traktowania, bądź których sto-

sowanie wymaga oddzielnego 

informowania klientów.

Zgodnie z założeniem, aplikacja 

miała nie tylko rozszerzyć i uzupełnić 

funkcjonalności systemu ERP, ale 

również stworzyć bardzo elastyczne 

narzędzie, pozwalające na natychmi-

astowe uwzględnianie zmian legis-

lacyjnych, uwarunkowań rynkowych 

(wymagania klientów odnośnie 

stosowania substancji). Przede 

wszystkim jednak miała służyć jako 

źródło/baza informacji na temat 

zagrożeń chemicznych, podnosząc 

świadomość pracowników, co w kon-

sekwencji wpływa na obniżanie ryzy-

ka zagrożenia. 

Aplikacja musiała także uwzględnić 

konieczność dopasowania jej 

zawartości – pod kątem zgodności  

– z modułem materiałowym ERP  

(indeksy materiałowe).  

Warto zaznaczyć, że rzadko który sys-

tem ERP jest tak skonstruowany, aby 

możliwe było porównanie  substanc-

ji po kodzie CAS (Chemical Abstracts 

Service) z wykazem zaimportowa-

nym ze źródła zewnętrznego. 

Niedogodnością, wynikającą naj-

częściej z konfiguracji systemów 

ERP, jest brak możliwości rozdziele-

nia kart charakterystyk dla substancji 

funkcjonującej w systemie pod jed-

nym indeksem materiałowym, a do-

starczanej przez różnych dostawców.
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Najważniejszą kwestią dla każdego przedsiębiorstwa, na terenie 

którego znajdują się substancje i mieszaniny chemiczne, powi-

nno być zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom  

w kontakcie z nimi.

Dla większości społeczeństwa bezpieczeństwo w firmie che-

micznej, która nie tylko pozyskuje substancje i mieszaniny od 

dostawców zewnętrznych, ale też sama jest ich producentem,   

kojarzy się przede wszystkim ze sprzętem ochrony osobistej 

pracowników lub systemami reagowania na wypadek nieza-

mierzonego uwolnienia chemikaliów stwarzających zagrożenie 

dla życia i środowiska. 

W praktyce zagadnienie jest o wiele bardziej skomplikowane. 

Ryzyko wynikające z narażenia na chemikalia pojawia się już  

w momencie podjęcia decyzji o ich pozyskaniu lub wyprodu-

kowaniu, czyli na etapie zakupów surowców bądź planowania  

nowych produktów. 

Cennym narzędziem do nadzoru, kontroli i szybkiej wymiany 

informacji o zagrożeniach chemicznych może być dobrze zapro-

jekowana, intuicyjna i łatwa w obsłudze baza informacji o chemi-

kaliach występujących na terenie danego zakładu. 

Chodzi tu zarówno o dostępność kart charakterystyk i kart 

bezpieczeństwa, jak również spektrum informacji przydatnych 

w wielu obszarach działalności firmy, np. informacje  o rodzaju 

opakowania, kodzie odpadu, klasyfikacji SEVESO III, ADR. 

Coraz częściej firmy mobilizowane są do wprowadzania 

uporządkowanego sposobu zarządzania informacją o substa-

ncjach i mieszaninach chemicznych przez klientów i  rynek.

Aspekt ten zaczyna nabierać większego znaczenia w kontekście  

pojawiania się nowych legislacji dotyczących ograniczeń zarów-

no dla samych substancji, jak i produktów, mogących te sub-

stancje zawierać. Powszechną praktyką staje się kierowanie do 

producentów zapytań o składzie procentowym lub wagowym 

konkretnych substancji w wyrobie finalnym. Aby sprostać tym 

wymaganiom, konieczne jest posiadanie pełnej wiedzy o  za-

gospodarowanych substancjach i mieszaninach. Co więcej, brak 

wiedzy w tym zakresie może prowadzić do utraty wiarygodności 

oraz pogorszenia pozycji rynkowej firmy.

ANWIL już dwa lata temu uznał, że wyzwania związane z realizacją 

w praktyce idei Gospodarki 4.0, digitalizacją zasobów oraz wy-

maganiami rynku, przekraczające czasem możliwości systemów 

ERP (Enterprise Resource Planning), są wystarczającym powo-

dem do stworzenia profesjonalnej bazy danych do zarządzania 

informacjami na temat substancji i mieszanin chemicznych. Koor-

dynacji zadania podjęło się Biuro Rozwoju jako obszar, w którym 

łączy się się wiedza dotycząca zarówno używanych w procesach 

technologicznych surowców, produkowanych wyrobów, jak  

i wymagań rynku. 

  

Optymalizacja zarządzania informacją  
o zagrożeniach chemicznych w miejscu pracy, 

na przykładzie rozwiązania spółki ANWIL  
z Grupy ORLEN 



Aplikacja stworzona przez  
ANWIL jest odpowiedzią na wy-
zwania związane z centralizacją 
wiedzy o zagrożeniach  che-
micznych.  Włocławska spółka 
rozwiązuje w ten sposób wiele 
problemów wynikających z roz-
proszonej struktury infor macji, 
poprawiając jednocześnie 
komunikację i współpracę  
pomiędzy obszarami zakupów, 
logistyki, produkcji i rozwoju.

Planowany jest dalszy ro-
zwój bazy, a najbliższe zmiany 
dotyczyć będą wizualizacji ra-
portów oraz dodania modułu 
do automatycznego tworzenia 
kart charakterystyk.

Wszystko po to, aby szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo, 
związane z ryzykiem narażenia 
na substancje i mieszaniny 
chemiczne, było jeszcze lepiej 
kontrolowane na wszystkich 
etapach cyklu życia sub stancji, 
a także by sprostać wymaga-
niom prawnym związanym 
z gospodarką chemikaliami 
i zagrożeniami, jakie za sobą 
niosą.

O ANWIL S.A.

ANWIL S.A. należy do grona 
największych i najbardziej no-
woczesnych przedsiębiorstw 
chemicznych w Polsce. Odgry-
wa istotną rolę w Wielkiej Synte-
zie Chemicznej. Silną pozycję na 
krajowym i międzynarodowym 
rynku zawdzięcza przede 
wszystkim najwyższej jakości 
produktów, zaspokajających 
oczekiwania klientów  
z kilkudziesięciu krajów świata. 
Włocławska spółka z Grupy OR-
LEN jest liczącym się w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej 
producentem nawozów azoto-
wych oraz przewodzi krajowe-
mu rynkowi PCW.

Jedną z podstawowych funkcji do-

brej bazy danych jest możliwość 

szybkiego przeszukania jej zasobów 

i filtrowania ich praktycznie pod 

każdym kątem.

Aplikacja stworzona przez ANWIL 

pozwala przeszukiwać swoje zaso-

by na kilka sposobów. Warte od-

notowania jest to, że w aplikacji 

uwzględniono możliwość przypisa-

nia do jednej pozycji kilku nazw, pod 

którymi może być ona zidentyfiko-

wana. Częstą praktyką jest bowiem, 

że poza oficjalną nazwą z modułu 

materiałowego ERP lub nazwą 

chemiczną funkcjonują nazwy „ro-

bocze” nadawane przez pracowni-

ków obszaru produkcji. 

Wyszukiwanie pozwalające 
uwzględnić wszystkie te kry-
teria jest przydatne w sytuac-
ji, gdy osoby niekoniecznie 
znające moduł materiałowy 
bądź nie posiadające wiedzy 
chemicznej chcą szybko dotrzeć 
do karty charakterystyki  danej 
substancji lub mieszaniny.

Znaczącym ułatwieniem w pra-
cy z aplikacją jest tworzenie 
spersonalizowanych widoków                      
i możliwość udostępniania ich 
współpracownikom, co pozwa-
la na koncentrowanie się jedy-
nie na wybranych aspektach.

Aplikacja daje także możliwość 
generowania szczegółowych 
raportów i konwertowa-
nia ich zawartości do plików 
.xls. Jest to bardzo przydatna 
funkcjonalność ze względu na 
rosnące potrzeby informacyjne 
w zarządzaniu chemikaliami. 
Przykładem może być raport 
identyfikujący opakowania po 
wyrobach niebezpiecznych 
bądź substancje/mieszaniny 
z określoną klasyfikacją.

Pracę z aplikacją ułatwia 
możliwość zdefiniowania przez 
każdą mającą dostęp do niej 
osobę swoich „cech” (przypi-
sywanych później do każdego  
rekordu), które są dla niej istot-
ne. Przykładem może być obs-
zar logistyki, który jest zainte-
resowany informacją, czy dane 
chemikalia są ujęte w systemie 
SENT (System rejestracji i moni-
torowania przewozu towarów). 
Obszar zakupów może być  
z kolei zainteresowany, czy 
dana pozycja pochodzi od je-
dnego dostawcy lub jaki jest jej 
kraj pochodzenia. 

Aplikacja ułatwia również 

zarządzanie informacją o 

zagrożeniach spowodowa-

nych obecnością chemikaliów 

znajdujących się na terenie obiek-

tów ANWILU, a nie będących jego 

własnością, np. chemikalia stosowa-

ne przez firmy usługowe. Obecność 

tych chemikaliów nie zwalnia 

zarządzających bezpieczeństwem 

chemicznym z ich ewidencjonowa-

nia                              i zapewnienia swoim 

pracownikom niezbędnej informacji 

na ich temat.  

W praktyce wymusza to częstszy 

kontakt z usługodawcami i lepiej 

zabezpiecza przedsiębiorstwo 

przed dostawą na jego teren 

niepożądanych chemikaliów.

 

Fot. ANWIL S.A.

23  ||  22

Autor: Mariusz Gierszewski
Kierownik Działu Rozwoju Produktów
ANWIL S.A



Wydawca Biuletynu
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

T: 22 828-75-06
E: pipc@pipc.org.pl, kontakt@programbezpiecznachemia.pl

Redakcja, opracowanie i skład: Paweł Zawadzki
ISSN: 2543-3989

@PolskaChemia


