
Zarządzenie Nr 74/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

      z dnia 30 września 2003 r.    
 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania substancjami 
chemicznymi i preparatami chemicznymi ( w tym prekursorami ) 

w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami ) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się Instrukcję gospodarowania substancjami chemicznymi i prepara-
tami chemicznymi ( w tym prekursorami ) w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 
Wrocławskiego stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do: 
   1/ zorganizowania  magazynu  do  przechowywania     substancji    chemicznych 
    i  preparatów   chemicznych (  w tym prekursorów ) odpowiadającego wyma- 
    ganiom  określonym w rozdziale  III  Instrukcji gospodarowania substancjami 
    chemicznymi i preparatami chemicznymi ( w tym prekursorami ), 
   2/ wyznaczenia osoby odpowiedzialnej  za prowadzenie dokumentacji magazyn- 
    wej.   Pracownicy   prowadzący   magazyn  substancji  chemicznych  i  prepa- 
    ratów  chemicznych  ( w  tym  prekursorów )  podpisują   deklarację  o  odpo- 
    wiedzialności   materialnej  za  powierzone  mienie w  dwóch  egzemplarzach  
    z przeznaczeniem dla Kwestury i Działu Kadr, 
   3/ sprawowania  nadzoru  nad  magazynowaniem i prowadzeniem ewidencji ma- 
    gazynowej zgodnie z zasadami zawartymi w w/w Instrukcji,  
   4/ realizowania   zasady   protokolarnego   przekazywania  magazynu  substancji 
    chemicznych   i  preparatów  chemicznych  (  w  tym   prekursorów  ) w przy- 
    padku zmiany pracownika pełniącego obowiązki magazyniera. 
 
 § 3. Zobowiązuje   się Kierownika Działu  Inwentaryzacji  do  przeprowadzenia   raz 
w roku inwentaryzacji substancji niebezpiecznych  i preparatów niebezpiecznych ( w tym 
prekursorów ). 
   
 § 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Ogólnych. 
 
 § 5. Traci moc zarządzenie Nr 29/96 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 
czerwca  1996 r.  w  sprawie  gospodarowania,  ewidencjonowania i magazynowania  trucizn 
i środków szkodliwych. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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            Załącznik  
            do zarządzenia Nr 74/2003 
            z dnia 30 września 2003 r. 
 
 
 
 

INSTRUKCJA 
 

gospodarowania substancjami chemicznymi i preparatami chemicznymi  
( w tym prekursorami ) w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
 

Instrukcja została opracowana na podstawie : 
 - ustawy   z   dnia  11  stycznia   2001 r. o  substancjach  i  preparatach  chemicznych 
  ( Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami ), 
 - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charaktery- 
  styki  substancji  niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. Nr 140, 
  poz. 1171 ), 
 - rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku 
  dostarczenia  karty  charakterystyki  niektórych  preparatów  niezaklasyfikowanych 
  jako niebezpieczne ( Dz. U. Nr 142, poz. 1194 ), 
 - ustawy z  dnia  24 kwietnia 1997 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii  ( Dz. U. Nr 75, 
  poz. 468 z późniejszymi zmianami ), 
 - rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania  
  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i preparatów  niebezpiecznych  ( Dz. U. Nr 
  140, poz. 1173 ), 
 - rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  z  dnia 11  lipca  2002 r.  w  sprawie  kryteriów  
  i  sposobu  klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  ( Dz. U. Nr 140 , poz. 
  1172 ), 
 - rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substan- 
  cji  niebezpiecznych  wraz  z ich klasyfikacją i oznakowaniem ( Dz. U. Nr 129, poz.  
  1110 ). 
 

§ 2 
 

1. Substancje  chemiczne, zwane dalej  „substancjami”, to pierwiastki chemiczne i ich  
 związki w stanie w jakim występują  w przyrodzie  lub zostają uzyskane za pomocą  
 procesu produkcyjnego, ze wszystkimi  dodatkami wymaganymi do zachowania ich  
 trwałości, oprócz  rozpuszczalników,  które  można oddzielić bez wpływu na stabil- 
 ność i skład substancji, i wszystkimi zanieczyszczeniami  powstałymi w wyniku za- 
 stosowania procesu produkcyjnego. 
 
2. Preparaty chemiczne zwane dalej „preparatami” to mieszaniny lub roztwory składa- 

  jące się co najmniej  z dwóch substancji. 
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3. Substancjami  niebezpiecznymi i preparatami  niebezpiecznymi  są substancje i pre- 
  paraty zakwalifikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii: 
     1/ substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych, 
     2/ substancje i preparaty o właściwościach utleniających, 
     3/ substancje i preparaty skrajnie łatwo palne, 
     4/ substancje i preparaty wysoce łatwo palne, 
     5/ substancje i preparaty łatwo palne, 
     6/ substancje i preparaty bardzo toksyczne, 
     7/ substancje i preparaty toksyczne, 
     8/ substancje i preparaty szkodliwe, 
     9/ substancje i preparaty żrące, 
   10/ substancje i preparaty drażniące , 
   11/ substancje i preparaty uczulające, 
   12/ substancje i preparaty rakotwórcze, 
   13/ substancje i preparaty mutagenne, 
   14/ substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość, 
   15/ substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska. 
 

4. Prekursorem jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, któ- 
  ra  może  być  przetworzona  na  środek  odurzający lub substancję  psychotropową  
   albo  może  służyć  do  ich wytwarzania, określona  w  wykazie prekursorów stano- 
   wiących Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji.  

 
  Wyróżniamy trzy grupy prekursorów: 
   1/ Prekursory grupy I - R, 
   2/ Prekursory grupy IIA – R, 
   3/ Prekursory grupy IIB – R. 
 

§ 3 
 

1.  Kierownik  jednostki organizacyjnej, w  której  używane  są  substancje i preparaty  
niebezpieczne ( w tym prekursory ), zobowiązany jest do wyznaczenia pracowni-
ków odpowiedzialnych za: 
 1/ gospodarowanie,  ewidencjonowanie i przechowywanie  substancji i prepara- 
  tów niebezpiecznych ( w tym prekursorów ), 
 2/ przechowywanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub prepara- 
  tu  niebezpiecznego oraz  karty charakterystyki niektórych  preparatów nieza- 
  kwalifikowanych jako niebezpieczne. 

 
2. Kierownik jednostki organizacyjnej sporządza  wykaz  pracowników odpowiedzial- 

  nych  za  przechowywanie  i stosowanie  substancji  i  preparatów  niebezpiecznych  
  oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania ich z magazynu. 

 
3. Pracownicy   wyznaczeni,  o  których   mowa   w   pkt  1  oraz  osoby   narażone  na  

  kontakt z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, powinny znać: 
   1/ przepisy o substancjach i preparatach niebezpiecznych, 
   2/ zasady obchodzenia się z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, 
   3/ ich toksyczne działania na organizm ludzki, 
   4/ sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku ewentualnego zatrucia.   
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II. Ewidencja substancji i preparatów niebezpiecznych, preparatów niezakwalifikowanych  
     jako niebezpieczne oraz prekursorów. 
 

§ 4 
 

1. Jednostka    organizacyjna    używająca     substancji   niebezpiecznych (  Załącznik 
  Nr 2   do   niniejszej  Instrukcji*   )  oraz   preparatów  niezakwalifikowanych   jako 
  niebezpieczne ( Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji ) jest  zobowiązana do prze- 
  chowywania  kart charakterystyki tych substancji, które stanowią  zbiór  informacji  
  o  właściwościach  niebezpiecznych substancji lub preparatów oraz zasadach i zale- 

  ceniach bezpiecznego ich stosowania.  Wzór  karty charakterystyki stanowi Załącz- 
  nik Nr 4 do niniejszej Instrukcji. 

 
 2. Osoba  stosująca  substancję i preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się 
  z  kartą charakterystyki.  Karta charakterystyki przeznaczona jest przede wszystkim  
  dla użytkowników   prowadzących  działalność zawodową, w celu umożliwienia im 
  podjęcia w miejscu  pracy  środków  niezbędnych  do zapewnienia  bezpieczeństwa  
  oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. 
 

3.  Niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej substancji i preparatów  
  niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki. 
 

4. Osoba stosująca substancję i preparat niebezpieczny, który może stworzyć zagroże- 
  nie dla zdrowia  człowieka  lub  środowiska, ma obowiązek  podjęcia  niezbędnych  
  działań zapobiegających powstaniu zagrożenia. 
 
5. Jednostka organizacyjna używająca substancji lub preparatów niebezpiecznych zo- 
  bowiązana jest do prowadzenia ich ewidencji.  
 
6. Ewidencja powinna być zgodna z ilością i rodzajem aktualnie posiadanych substan- 
  cji  i  preparatów niebezpiecznych. 
 
7. Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne podlegają ewidencji: 
   1/ ilościowo - wartościowej –  prowadzonej  w  Kwesturze  w  Sekcji  Ewidencji  
    Materiałowej Działu Środków Trwałych i Materiałowych, 
   2/ ilościowej – prowadzonej na kartotekach magazynowych  lub w  książce  ma- 
    teriałowej  w  poszczególnych   jednostkach   organizacyjnych  Uniwersytetu  
    Wrocławskiego.  
 
8. Ewidencja  powinna zawierać: 
   1/ nazwę substancji, 
   2/ synonim, 
   3/ CAS, 
   4/ nr indeksowy, 
   5/ jednostkę miary, 
   6/ ilość, 
   7/ przychód – rozchód, 
   8/ stan magazynowy. 
 
9.   Magazyn jednostki organizacyjnej potwierdza przyjęcie substancji niebezpiecznej  
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i preparatu niebezpiecznego wystawiając dowód magazynowy „Pz” w trzech eg-
zemplarzach, które otrzymują: 
 - oryginał - Sekcja Ewidencji Materiałowej w Dziale Środków Trwałych i Ma- 
  teriałowych Kwestury, 
 - kopia - Sekcja Likwidatury i Kas w Dziale Finansowym Kwestury, 
 - kopia – pozostaje w aktach magazynowych. 
 

10. Wydanie substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego z magazynu na- 
stępuje  na  podstawie  dowodu  magazynowego „Rw”, wypełnionego w trzech eg- 
zemplarzach, które otrzymują: 
 - oryginał - Sekcja Ewidencji Materiałowej w Dziale Środków Trwałych i Ma- 
  teriałowych Kwestury, 
 - kopia – osoba pobierająca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpiecz- 
  ny, 
 - kopia – pozostaje w aktach magazynowych. 
Dowody „Rw” akceptuje Dyrektor Instytutu lub osoba pisemnie przez niego upo-
ważniona . 
 

11. Zwrot niewykorzystanych substancji niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecz-
nych do magazynu następuje na podstawie dowodu magazynowego „ZW”, a prze-
kazanie substancji niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych innym jednost-
kom – na podstawie dowodu „Mm”. 

 
12. Ewidencję ilościową prowadzoną w magazynie uzgadnia się co najmniej raz na pół 

roku z ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną przez Sekcję Ewidencji Ma-
teriałowej w Dziale Środków Trwałych i Materiałowych Kwestury. 
W tym celu jednostka organizacyjna sporządza zbiorcze zestawienie zużycia sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych . Do zestawienia dołącza się 
oryginały dowodów magazynowych Rw.  
Wzór zestawienia stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Instrukcji. 

 
III. Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych ( w tym prekursorów ). 

 
§ 5 

  
Substancje i preparaty niebezpieczne powinny być przechowywane ( magazynowane ) 
zgodnie z wymogami zawartymi w kartach charakterystyki tych substancji.  
 

§ 6 
 
Substancje i preparaty niebezpieczne mogą być przechowywane wyłącznie w: 
   1/ magazynach zamkniętych wydzielonych, 
   2/ magazynach odczynników chemicznych, 
   3/ pomieszczeniach wykonywania analiz. 
 

§ 7 
 

1. Magazyny wydzielone powinny być zamknięte oraz winny mieć : 
 1/ wentylację   grawitacyjną    lub   wentylację   mechaniczną   w  zależności  od  
  potrzeb, 
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 2/ okratowane okna, 
 3/ umywalkę  z  doprowadzeniem   zimnej  i ciepłej  wody  z  możliwością  pod- 
  łączenia węża do spłukiwania, 
 4/ studzienkę bezodpływową, 

   5/ podłogi  nienasiąkliwe, gładkie, łatwo  zmywalne,  z  należytym  nachyleniem  
    do studzienki, 

   6/ ściany łatwo zmywalne do wysokości 2 m od podłogi, 
   7/ odpowiednie  oświetlenie, dające  możliwość  odczytania  oznakowania   sub- 
    stancji i preparatów chemicznych, 
   8/ drzwi otwierane na zewnątrz. 
 
2. W pomieszczeniach wykonywana analiz, substancje i preparaty niebezpieczne mo-

gą być przechowywane w ilościach tylko na bieżące potrzeby. 
 
3. W pomieszczeniach, w których używane są substancje i preparaty niebezpieczne, 

powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej i higienicznej pracy oraz znajdo-
wać się apteczki zaopatrzone w leki do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej. 

 
IV. Oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych ( w tym prekursorów ). 
 

§ 8 
 
1. Oznakowanie  opakowania substancji i preparatu niebezpiecznego, powinno zawie- 
  rać nazwę umożliwiającą  jednoznaczną identyfikację substancji lub preparatu oraz  
  odpowiednie  znaki  ostrzegawcze- zwroty R i S.   Wzory  znaków  ostrzegawczych  
  oraz napisy  określające ich znaczenie i symbole  stanowi  Załącznik Nr 6 do niniej- 
  szej Instrukcji. 
 
2. Substancje  i preparaty  niebezpieczne,  powinny  być  przechowywane  w oryginal- 
  nych, fabrycznych  opakowaniach  wraz  z  oryginalnym  oznakowaniem  w  języku  
  polskim.  
 
3. W  przypadku uszkodzenia opakowania oryginalnego, należy substancje i preparaty  

  niebezpieczne  wraz  z uszkodzonym  opakowaniem  oryginalnym  umieścić w opa- 
  kowaniu zastępczym, które odpowiada właściwościom opakowania oryginalnego. 

 
§ 9 

 
1. Za właściwą gospodarkę substancjami niebezpiecznymi w jednostce organizacyjnej  
  tj. ich ewidencję, przechowywanie i stosowanie odpowiedzialny jest kierownik jed- 
  nostki organizacyjnej, a w razie jego nieobecności upoważniona przez niego osoba.  
 
2. Za gospodarkę odpadami  niebezpiecznymi  powstałymi w wyniku stosowania sub- 
  stancji i preparatów niebezpiecznych odpowiada  kierownik  jednostki organizacyj- 
  nej lub upoważniona przez niego osoba. 
 
3. Koszty utylizacji  odpadów  substancji  i preparatów  niebezpiecznych  ponosi dana  

  jednostka organizacyjna ze środków własnych. 
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§ 10 
 

 Osoba  odpowiedzialna  za  gospodarkę  substancjami  i preparatami niebezpiecznymi,  
 ma obowiązek przechowywać dokumentację dotyczącą ewidencji, do wglądu dla kon- 
 trolujących organów zewnętrznych. 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *  Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji otrzymują: 
  1/ Wydział Chemii, 
  2/ Wydział Fizyki i Astronomii, 
  3/ Wydział Nauk Przyrodniczych. 
  
 Dla pozostałych jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji jest 
 do wglądu w Dziale Organizacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Kuźnicza 34,  
 tel. 3752-779 lub Inspektoracie BHP pl. Solny 12, tel. 34-354-37.   



 8 

 
         Załącznik Nr 1  

do Instrukcji 
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Załącznik Nr 3 

          do Instrukcji 
 
 
 

SUBSTANCJE,  KTÓRYCH  OBECNOŚĆ  W  PREPARACIE  POWODUJE 
OBOWIĄZEK  DOSTARCZANIA  KARTY  CHARAKTERYSTYKI 

 
 

  1. Acetanilid (CAS 103-84-4) 
  2. Antymon i jego związki nieorganiczne (CAS 7440-36-0) 
  3. Asfalt naftowy (CAS 8052-42-4) 
  4. Azotan (V) propylu (CAS 627-13-4) 
  5. Bar i jego związki nieorganiczne 
  6. Bicyklo[4.4.0]dekan (dekalina) (CAS 91-17-8) 
  7. Bromfenwinfos (CAS 33399-00-7) 
  8. Bromochlorometan (CAS 74-97-5) 
  9. 2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan (CAS 151-67-7) 
 10. Butan (CAS 106-97-8)  
 11. Butanol-1-tiol (CAS 109-79-5) 
 12. 4-tert-Butylotoulen (CAS 98-51-1)  
 13. 2-Chloroanilina (CAS 95-51-2) 
 14. 3-Chloroanilona (CAS 108-42-9) 
 15. Chlorodinitrobenzen (CAS 25567-67-3) 
 16. Chloronitrobenzen (CAS 25167-93-5) 
 17. 4-Chlorostyren (CAS 2039-85-2) 
 18. Chromiany(VI) i dichromiany(VI) 
 19. Cykloheksen (CAS 110-83-8) 
 20. Cyrkon i jego związki 
 21. Demeton-S metylowy (CAS 8022-00-2) 
 22. Dichlorodifluorometan (CAS 75-71-8) 
 23. Dichloroetan (CAS 1300-21-6) 
 24. Dichloroeten (CAS 25323-30-2) 
 25. Dichlorofluorometan (CAS 75-43-4) 
 26. 1,2- Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan (CAS 76-14-2) 
 27. (1,2-Dichlorowinylo)benzen (CAS 6607-45-0) 
 28. Dietylobenzen (CAS 25340-17-4) 
 29. Dimetoksymetan (CAS 109-87-5) 
 30. Dimetyloanilina (CAS 1300-73-8) 
 31. 1,3-Dioksolan (CAS 646-06-0) 
 32. Ditlenek węgla (CAS 124-38-9) 
 33. Etanol (CAS 64-17-5) 
 34. Eter difenylowy (CAS 101-84-8) 
 35. Eter diizopropylowy (CAS 108-20-3) 
 36. Etylotoulen (CAS 25550-14-5) 
 37. Fluorki (CAS 16984-48-8) 
 38. Fosfan (CAS 7803-51-2) 
 39. Ftalan dibutylu (CAS 84-74-2) 
 40. Ftalan dietylu (CAS 84-66-2) 
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 41. Ftalan dimetylu (CAS 131-11-3) 
 42. Ftalan bis(2-etyloheksylu) (CAS 117-81-7) 
 43. Hafn i jego związki 
 44. 1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (CAS 608-73-1) 
 45. Heksachloroetan (CAS 67-72-1) 
 46. Izomery acykliczne nasycone heksanu z wyjątkiem heksanu 
 47. Hydrat heptaoksotetraboranu sodu (CAS 1303-96-4) 
 48. Itr i jego związki 
 49. Izobutyroaldehyd (CAS 78-84-2) 
 50. 2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol (CAS 118-95-6) 
 51. Kadm i jego związki nieorganiczne 
 52. Kamfora syntetyczna (CAS 76-22-2) 
 53. Karbaryl (CAS 63-25-22) 
 54. Keten (CAS 463-51-4) 
 55. Mangan i jego związki nieorganiczne 
 56. Metoksychlor (CAS 72-43-5) 
 57. Metylocykloheksanol (CAS 25639-42-3) 
 58. Metylohydrazyna (CAS 60-34-4) 
 59. N-Metylomorfolina (CAS 109-02-4) 
 60. Miedź i jej związki 
 61. Molibden i jego związki 
 62. Naftalen (CAS 91-20-3) 
 63. Naftalenu pochodne chlorowane 
 64. Nitropropan (CAS 25322-01-4) 
 65. 3-Nitrotoulen  (CAS 99-08-1) 
 66. Octan butylu (CAS 123-86-4) 
 67. Octan sec-butylu (CAS 105-46-4) 
 68. Octan tert-butylu (CAS 540-88-5) 
 69. Octan pentylu (CAS 628-63-7) 
 70. Octan winylu (CAS 108-05-4) 
 71. 2,2’ –Oksydietanol (CAS 111-46-6) 
 72. Oleje mineralne (CAS 8012-95-1) 
 73. Ozon (CAS 10028-15-6) 
 74. Pentan-1-ol (CAS 71-41-0) 
 75. Pentan-2-on (CAS 107-87-9) 
 76. 2-Pirydyloamina (CAS 504-29-0) 
 77. Platyna metaliczna (CAS 7440-06-4) 
 78. Polichlorowane bifenyle (CAS 53469-21-9; 11097-69-1) 
 79. Propyn (CAS 74-99-7) 
 80. Srebra związki nierozpuszczalne 
 81. Srebra związki rozpuszczalne 
 82. Tantal (CAS 7440-25-7) 
 83. Tellur i jego związki 
 84. Tetraetyloplumban (CAS 78-00-2) 
 85. Tetranitrometan (CAS 509-14-8) 
 86. Tlenek cynku (CAS 1314-13-2) 
 87. Tlenek magnezu (CAS 1309-48-4) 
 88. Tlenek wapnia (CAS 1305-78-8) 
 89. Tlenek żelaza (III) (CAS 1309-37-1) 
 90. 1,3,5,- Triazinono-2,4,6-trion (kwas cyjanurowy) (CAS 108-80-5) 
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 91.  Trichlorobenzen (CAS 87-61-6;120-82-1; 108-70-3) 
  92.  Trichlorofluorometan (CAS 75-69-4) 
  93.  Trichloronaftalen (CAS 1321-65-9) 
  94.  2,4,6-trichloro-1,3,5-triazyna (CAS 108-77-0) 
  95.  Trimetylobenzen (CAS 526-73-8; 25551-13-7) 
  96.  1,3,5,-Trinitro-1,3,5-triazinan (CAS 121-82-4) 
  97.  Tritlenek diboru (CAS 1303-86-2) 
  98. Tritlenek glinu (CAS 1344-28-1) 
 99. Tritlenek siarki (CAS 7446-11-9)  
100.  Tytan i jego związki  
101. Węglan wapnia (CAS 1317-65-3) 
102. 4-Winylocykloheksen (CAS 100-40-3) 
103. Winylotoulen (CAS 25013-15-4) 
104. Wodorek litu (CAS 7580-67-8) 
105. Wodorotlenek wapnia (CAS 1305-62-0) 
106. Wolframu związki nierozpuszczalne 
107. Wolframu związki rozpuszczalne 
108. Żelazowanad (CAS 12604-58-9) 
109. Amidosiarczan(VI)amonu (CAS 7773-06-0) 
110. Chlorodifluorometan (CAS 75-45-6) 
111. Dekaboran (CAS 17702-41-9) 
112. Dibenzo-1,4-tiazyna (CAS 92-84-2) 
113. Diboran (6) (CAS 19287-45-7) 
114. Dibromodifluorometan (CAS 75-61-6) 
115. Disulfid allilowo-propylowy (CAS 2179-59-1) 
116. 1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan (CAS 4016-14-2) 
117. Eter bis (2,3-epoksypropylowy) (CAS 2238-07-5) 
118. 4’Etoksyacetanilid (CAS 62-44-2) 
119. Glifosad (CAS 1071-83-6) 
120. 1-(2-Metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol (CAS 34590-94-8) 
121. 1-Metoksypropan-2-ol (CAS 107-98-2) 
122. 3-Metylobutan-1-ol (CAS 123-51-3) 
123. 1-Metylonaftalen (CAS 90-12-0) 
124. Octan 1,3,-dimetylobutylu (CAS 108-84-9) 
125. Octan izopentylu (CAS 123-92-2) 
126. Octan pentan-2-ylu (CAS 626-38-0) 
127. Octan pentan-3-ylu (CAS 620-11-1) 
128. Octan tert-pentylu (CAS 625-16-1) 
129. Pentafluorek bromu (CAS 7789-30-2) 
130. Pyretryny (CAS 8003-34-7) 
131. Tetrafluorek siarki (CAS 7783-60-0) 
132. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 
133. Zieleń kwasowa V (CAS 12768-78-4). 
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            Załącznik Nr 4 
            do Instrukcji 
 

WZÓR  KARTY  CHARAKTERYSTYKI 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Producent, importer lub dystrybutor  - nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu. 
Data sporządzenia/ data aktualizacji. 
 

1. Identyfikacja substancji/preparatu* 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

2. Skład i informacja o składnikach. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Identyfikacja zagrożeń. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

4. Pierwsza pomoc. 
 
……………………………………………………………………………………………. 

5. Postępowanie w przypadku pożaru. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

7. Postępowanie z substancją/preparatem* i jej/jego * magazynowanie. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej. 
 
……………………………………………………………………………………………. 

9. Właściwości fizykochemiczne . 
 
…………………………………………………………………………………………… 

10. Stabilność i reaktywność. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

11. Informacje toksykologiczne. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

12. Informacje ekologiczne. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

13. Postępowanie z odpadami. 
 
……………………………………………………………………………………………. 

14. Informacje o transporcie. 
 
……………………………………………………………………………………………. 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

16. Inne informacje. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 

*Niepotrzebne skreślić. 
 
 



                        
ZESTAWIENIE ZU ŻYCIA  

SUBSTANCJI  NIEBEZPIECZNYCH  I  PREPARATÓW  NIEBEZP IECZNYCH  ( W TYM  PREKURSORÓW ) 

za okres od .................... do .................... .......... r. 

 

     ROZCHÓD     ILOŚĆ   
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 

Jed- 
nos- 
tka 

miary 

Cena 
jedno- 
stko- 
wa 

 
Przychód- 

-ilość 

 
 

Ogółem 

z tego 
------------ 
dydaktyki 
i badań 

do  
------------ 
umownej 
działal- 
ności 

celów 
------------ 

innych 

 
 

Stan końcowy 

 
 

Uwagi 

           

   ...............................................................................             .................................................................... 
  (data i podpis osoby materialnie odpowiedzialnej)             (podpis Kierownika jednostki organizacyjnej) 
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            Załącznik Nr 6 
            do Instrukcji 

 


