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Wyjaśnienie
Jest to dokument roboczy udostępniany zainteresowanym stronom Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Jest
przeznaczony wyłącznie do celów konsultacyjnych i podlega modyfikacji. Informacje i poglądy przedstawione w
niniejszym dokumencie należą do autorów i nie muszą reprezentować oficjalnego stanowiska ECHA. Agencja nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Wprowadzenie
Niniejsze studium przypadku zostało opracowane przez ECHA przy pomocy przedstawicieli przemysłu i władz.
Pokazuje, gdzie można wykorzystać informacje z łańcucha dostaw wynikające z REACH/CLP, aby wesprzeć dalszych
użytkowników w wypełnianiu ich zobowiązań wiążących się z pewnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz środowiska.
Praca ma na celu wsparcie dyskusji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami dotyczącej tego, jak dalsi
użytkownicy w przemyśle mogą scalać informacje wynikające z REACH i CLP na poziomie firmy, aby pomóc im w
wywiązaniu się z obowiązku zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów. „Studium przypadku” stanowiło
część treści warsztatów z zainteresowanymi stronami i w kwietniu 2015 r.1 mających na celu zebranie pomysłów
dotyczących potrzeb zainteresowanych stron i obszarów do dalszej działalności/współpracy.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Przedmowa
Operatorzy instalacji przemysłowych wykorzystujący w swojej działalności chemikalia są głównymi podmiotami
gwarantującymi bezpieczne stosowanie chemikaliów i kontrolę wiążących się z nimi zagrożeń dla zdrowia ludzi i
środowiska. Czyniąc to, operatorzy muszą zachować zgodność z wieloma przepisami dotyczącymi środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również REACH.
Jest to studium przypadku firmy będącej dalszym użytkownikiem, działającej w branży galwanizacji/
powierzchniowej obróbki. Jego celem jest pokazanie – w praktyczny i realistyczny sposób – gdzie można
wykorzystać informacje z łańcucha dostaw wynikające z REACH/CLP. Może być stosowane do wsparcia firmy w
wypełnianiu jej zobowiązań wiążących się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz środowiska.
Przykłady zaprezentowane w tym dokumencie służą do przedstawienia wielu sposobów wykorzystania informacji
z łańcucha dostaw. Przykłady nie są jednak wyczerpujące pod względem określenia i przedstawienia wszystkich
zobowiązań bądź możliwości w zakresie wykorzystania informacji na mocy tych przepisów.
Firma opisana w studium przypadku jest hipotetyczna, a galwanizacja niklem to tylko jeden z wielu procesów
wykorzystywanych w branży galwanizacji/powierzchniowej obróbki. Również chemikalia opisane w tym
dokumencie stanowią jedynie część szerokiego zakresu substancji i mieszanin wykorzystywanych w tym sektorze
przemysłu.
Niniejsze studium przypadku wybrano do zobrazowania typowego procesu, w którym wykorzystuje się chemikalia i
z którego wiedzę można odnieść do innych sektorów przemysłu.
Studium przypadku nawiązuje do ogólnodostępnych informacji dla opisanego procesu powierzchniowej obróbki
z uwzględnieniem rodzajowych scenariuszy narażenia i kart charakterystyki. W ramach planu działania CSR/ES2
prowadzone są prace w celu udoskonalenia komunikacji między dostawcami a dalszymi użytkownikami w łańcuchu
dostaw w zakresie informacji dotyczących bezpiecznego wykorzystania chemikaliów; obejmują one projekty
mające na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk w celu zharmonizowania formatu i zawartości scenariuszy
narażenia. Należy odnotować, że rodzajowe scenariusze narażenia stosowane w tym studium przypadku nie
podążają we wszystkich aspektach za aktualnymi opracowaniami i dobrymi praktykami zidentyfikowanymi w planie
działania pod względem formatu i zawartości. Przedstawiono jednak fragmenty w celu zilustrowania charakteru
dostępnych informacji i miejsca, w którym można je znaleźć w różnych dokumentach.
Źródło kart charakterystyki i scenariuszy narażenia przedstawionych w studium przypadku
•

Sigma Aldrich: Kwas fluorowodorowy (2013), chlorek niklu (2012)

•

Nordkalk: Wapno gaszone (2012)

•

Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Siarczan niklu (2012), brykiety niklu (2013)

•

Nickel Consortia: Rodzajowe scenariusze narażenia (GES, 2014)
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A. Opis hipotetycznego warsztatu galwanizacji niklem i jego
działalności
1. Uwagi ogólne
Firma jest małym przedsiębiorstwem (zgodnie z definicją małych i średnich przedsiębiorstw według UE3)
zlokalizowanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest podwykonawcą dla producentów maszyn
i urządzeń. Firma prowadzi galwanizację niklem części lub podzespołów, które są następnie wykorzystywane w
montażu maszyn.
Galwanizowane części mają różną geometrię i rozmiar, a ich maksymalna waga wynosi 2 tony metryczne.
Podstawowym materiałem jest stal lub stal nierdzewna.
Firma kupuje chemikalia do stosowania od dostawców z UE, a zatem jest dalszym użytkownikiem zgodnie z
REACH. Nie dostarcza dalej substancji ani mieszanin, a więc określa się ją jako użytkownika końcowego. Firma
przygotowuje roztwór do galwanizacji poprzez zmieszanie różnych substancji chemicznych. Dokonuje tego na
miejscu i do własnego użytku. Roztwór do galwanizacji składa się na ogół z wody dejonizowanej, siarczanu niklu,
chlorku niklu i kwasu borowego.

RYS. 1: SCHEMAT WARSZTATU GALWANIZERSKIEGO

3
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Obiekt jest miejscem przeznaczonym specjalnie do galwanizacji niklem zlokalizowanym w obszarze przemysłowym
w pobliżu dużego miasta.Warsztat posiada jedną linię procesową, a całkowita pojemność zbiorników do obróbki
przekracza 30 m3. Linia obejmuje także zbiornik zarezerwowany do usuwania warstwy niklu w przypadku
wystąpienia pewnych problemów w trakcie procesu galwanizacji. Obszar produkcyjny i wszystkie zbiorniki
procesowe są zlokalizowane w osadniku. Poza linią procesową warsztat wyposażony jest w obiekty pomocnicze
takie jak pomieszczenia do polerowania i spawania. Jest również wyposażony we własną oczyszczalnię
ścieków. Większość zbiorników procesowych wymaga pracy ręcznej. Roztwory do powierzchniowej obróbki są
przechowywane w kadziach procesowych. Inne chemikalia są przechowywane w przeznaczonym do tego celu
magazynie chemikaliów.
Definicja terminów technicznych zapisanych pochyłą czcionką znajduje się w załączniku 1. Wykaz terminów.
Procesy i podstawowe przepływy materiałów podsumowano na rys. 1.

2. Procesy
2.1

POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA

Galwanizowane części są dostarczane do warsztatu przez zleceniodawcę. Są one rozpakowywane i
przygotowywane przed załadowaniem na linię procesową. Przygotowania obejmują wprowadzenie do systemu
zarządzania produkcją, kontrolę wzrokową, ręczne czyszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem w razie potrzeby (w
celu usunięcia pozostałości materiału opakowaniowego lub tłuszczu) i maskowanie.
Obrabiane elementy są następnie ładowane ręcznie na wieszak lub stojak galwanizerski, osłaniane (w razie
potrzeby) i podnoszone do linii do powierzchniowej obróbki z wykorzystaniem suwnicy. Wieszak galwanizerski jest
przemieszczany ze zbiornika do zbiornika zgodnie ze specyfikacjami produkcyjnymi.
Pierwsza część linii do powierzchniowej obróbki (czyszczenie alkaliczne i czyszczenie kwasem/wytrawianie)
przygotowuje powierzchnię obrabianego elementu do faktycznego procesu galwanizacji (druga część linii).
Przemywanie obrabianego elementu wodą demineralizowaną między różnymi etapami ma miejsce w oddzielnych
zbiornikach do przemywania lub robi się to ręcznie nad zbiornikiem procesowym, zależnie od etapu procesu.
Po zakończeniu procesu galwanizacji obrabiane elementy płucze się i zdejmuje z wieszaków lub stojaków, usuwane
jest maskowanie, a obrabiane elementy pozostawia się do wyschnięcia. Wszystkie te zadania są wykonywane
ręcznie. Po wysuszeniu elementy wykańcza się w razie potrzeby przez polerowanie, przeprowadza się kontrolę ich
jakości, pakuje się je i odsyła do zleceniodawcy. Operacje polerowania są prowadzone w innej części warsztatu.
W mało prawdopodobnym przypadku niepowodzenia procesu galwanizacji obrabiany element ładuje się do łaźni
z kwasem azotowym, gdzie następuje chemiczne usunięcie warstwy niklu. Następnie obrabiany element jest
przesyłany na początek procesu.

2.1.1

Galwanizacja niklem

Galwanizacja niklem jest procesem osadzania niklu na powierzchni obrabianego elementu poprzez bezpośrednie
przepuszczanie prądu elektrycznego przez roztwór do galwanizacji.
Dla uzyskania pożądanych własności roztwór do galwanizacji musi zostać ogrzany do temperatury około 50°C.
Obrabiany element jest podłączony jako katoda, a metaliczny nikiel (peletki lub brykiety) wykorzystuje się
jako rozpuszczalne anody. Pod wpływem bezpośredniego prądu elektrycznego podawanego do systemu anody
rozpuszczają się do roztworu. Kationy niklu w roztworze do galwanizacji migrują w kierunku katody i ulegają na niej
redukcji, tworząc metaliczną warstwę niklu (patrz rys. 2 poniżej).
Wydzielanie wodoru i tlenu zależy odpowiednio od wydajności katody i anody. Wydajność katody wynosi zwykle
około 90 – 97%, a zatem pewna część prądu jest zużywana do wytwarzania gazowego wodoru. Wydajność anody
wynosi niemal zawsze 100% i zwykle na anodzie wydziela się bardzo niewielka ilość tlenu lub nie wydziela się on w
ogóle. Dzięki wysokiej wydajności elektrody wydzielanie gazu podczas galwanizacji niklem jest minimalne.
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Roztwór jest poddawany mieszaniu mechanicznemu w celu zapewnienia optymalnego osadzania niklu.

RYS. 2: ZASADA GALWANIZACJI NIKLEM
NA PODSTAWIE: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

Podstawowe chemikalia stosowane w firmie przedstawiono w poniższej tabeli.
TABELA 1: STOSOWANE CHEMIKALIA

PROCES

CHEMIKALIA (SUBSTANCJE LUB MIESZANINY), KTÓRYCH
DOTYCZY PROBLEM

Przygotowanie powierzchni części roboczej
Czyszczenie alkaliczne

Wodorotlenek sodu, węglan sodu

Czyszczenie kwasem lub wytrawianie

Kwas siarkowy, fluorowodorowy i/lub azotowy

Odtłuszczanie

Aceton

Maskowanie, zatrzymanie

Lakier, wosk

Galwanizacja części roboczych
Elektrowydzielanie (źródło metalu)

Nikiel

Elektrowydzielanie (dodatki)

Siarczan niklu, chlorek niklu, kwas borowy, kwas siarkowy, węglan niklu,
środki rozjaśniające

Uzdatnianie odpadów
Korekta pH, strącanie

Kwas siarkowy, wodorotlenek sodu, wapno gaszone
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2.2

KONSERWACJA

2.2.1

Monitorowanie roztworów procesowych

Dla zagwarantowania jakości osadzonej warstwy niklu roztwór do galwanizacji niklem jest poddawany ciągłej
filtracji. Dodatkowo wszystkie roztwory do powierzchniowej obróbki stosowane w firmie są testowane raz
na tydzień na miejscu. Analizowany jest poziom podstawowych jonów i zanieczyszczeń i zależnie od nich
modyfikowany jest skład chemiczny roztworów.

2.2.2

Konserwacja obiektów

Raz na kwartał następuje przerwa produkcyjna na dzień konserwacji. Obiekty (zbiorniki do obróbki, rurociągi i
systemy pompowania chemikaliów, system ekstrakcji powietrza, instalacja elektryczna, magazyn chemikaliów,
obiekty do uzdatniania wody itd.) są opróżniane, oczyszczane, poddawane kontroli i w razie potrzeby naprawiane.

3. Środki kontrolne
3.1

ŚRODOWISKO

3.1.1

Powietrze

System ekstrakcji powietrza w obiekcie pracuje zgodnie z systemem push-pull. Strumień napływającego powietrza
jest podawany do obszaru produkcyjnego poprzez przewody wlotowe wymuszonego przepływu powietrza
umieszczone wzdłuż linii do powierzchniowej obróbki. Ekstrakcja powietrza jest sterowana przez boczne okapy
wyciągowe wzdłuż obydwóch dłuższych krawędzi zbiorników do obróbki.
Z uwagi na wysoką wydajność katody powstawanie mgły roztworu jest minimalne. Dodatkowo system ekstrakcji
powietrza jest wyposażony w płuczki mokre w celu usuwania mgły.
Lotne związki organiczne powstają w niewielkim zakresie w wyniku odtłuszczania i czyszczenia powierzchni (ręczne
wycieranie obrabianych elementów) przed operacjami galwanizacji.
Moc wymagana do różnych działań jest dostarczana przez elektrownię miejską. W związku z tym w firmie nie działa
własny system wytwarzania energii i nie następuje związana z nim emisja do powietrza.
Operacje polerowania odbywają się w oddzielnej części warsztatu. Maszyny polerujące są obudowane i
wyposażone w lokalną wentylację wyciągową i odkurzacz cyklonowy.

3.1.2

Woda

Ścieki z procesu i działań pomocniczych (płukanie wodą, mycie obiektów, np. podłóg), których nie można ponownie
wykorzystać w procesie, są najpierw gromadzone w osadniku (oddzielnym od osadnika zbiorników procesowych),
a następnie pompowane do znajdującej się na miejscu oczyszczalni ścieków. Ścieki są neutralizowane i jony niklu
ulegają strąceniu/oddzieleniu do szlamu wodorotlenku niklu.
Po sedymentacji szlam jest odwadniany przy użyciu prasy filtracyjnej do placka wodorotlenku niklu zawierającego
maksymalnie 20-25% materiału suchego w celu uniknięcia tworzenia pyłu, a następnie przenoszony do
elastycznych pośrednich zbiorników masowych (dużych worków). Około dwa razy do roku duże worki przesyła się
do specjalnego zakładu recyklingowego. Proces uzdatniania ścieków jest w większości zautomatyzowany. Ręcznie
prowadzi się tylko kilka etapów, takich jak przenoszenie placka wodorotlenku do dużych worków, podłączenie/
odłączenie dużych worków oraz pobieranie próbek i analiza klarowanej wody w celu sprawdzenia zgodności pod
kątem pozwolenia środowiskowego.
Klarowane wody są zrzucane do miejskiej sieci kanalizacyjnej i kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków.
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3.1.3

Gleba

Nie przewiduje się bezpośredniego skażenia gleby przez procesy, ponieważ działania są prowadzone w
pomieszczeniach i zainstalowane są bariery fizyczne w celu uniknięcia skażenia. Obszar produkcyjny i wszystkie
zbiorniki procesowe są zlokalizowane w osadniku w sposób umożliwiający łatwą kontrolę zbiorników. Osadnik jest
wyposażony w system ostrzegający o wyciekach i jego powierzchnie wewnętrzne są pokryte warstwą odporną na
chemikalia.
Możliwe jest skażenie wtórne poprzez emisje do powietrza (suchy lub mokry osad).

3.1.4

Odpady

Program monitorowania roztworów do powierzchniowej obróbki (patrz 2.2 Konserwacja) zapewnia utrzymanie
wymaganej jakości roztworów i brak konieczności ich częstej wymiany. Czasami, w razie konieczności wymiany
roztworów, są one utylizowane jak odpady niebezpieczne. Dodatkowo firma zbiera oddzielnie różne strumienie
odpadów.

3.1.5

Zdrowie ludzi

Podczas pracy w pomieszczeniach pracownicy noszą odzież, obuwie i gogle odporne na działanie chemikaliów.
Zastosowanie bocznych okapów wyciągowych na zbiornikach procesowych zmniejsza skażenie powietrza w miejscu
pracy i tym samym narażenie pracowników podczas typowych działań związanych z galwanizacją. Potwierdza to
monitorowanie powietrza prowadzone raz na rok.
Dodatkowo podczas operacji związanych z ryzykiem kontaktu roztworów do obróbki ze skórą pracownicy noszą
specjalne rękawice (z gumy nitrylowej). Taki kontakt jest możliwy podczas załadunku/rozładunku obrabianych
elementów, płukania itd. Podobne rękawice są także stosowane podczas realizowania ręcznych etapów uzdatniania
ścieków. Podczas odtłuszczania i działań związanych z konserwacją w trakcie procesu pracownicy stosują specjalne
ŚOO (na przykład respirator lub kombinezon chemiczny) zgodnie z zaleceniami procedur operacyjnych firmy.
Operacje polerowania są prowadzone w oddzielnej części warsztatu. Maszyny polerujące są obudowane i
wyposażone w lokalną wentylację wyciągową i odkurzacz cyklonowy. Powietrze nie jest recyrkulowane.
Narażenie pracowników na nikiel jest monitorowane biologicznie poprzez analizę zawartości niklu w próbce moczu
pracownika pobieranej co najmniej raz do roku pod koniec tygodnia roboczego i zmiany roboczej. Dodatkowo u
pracowników corocznie przeprowadza się ogólną kontrolę stanu zdrowia.

4. Uwzględnienie wymogów prawnych
Firma ma zobowiązania prawne wynikające z REACH i innych dyrektyw Unii Europejskiej (UE). W niniejszym studium
przypadku uwzględnione zostaną jedynie podstawowe przepisy w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy (IED, CAD i CMD). Wymogi prawne będą uwzględniane na ogólnym poziomie UE i w związku z tym nie
uwzględniono potencjalnych różnic wynikających z transpozycji dyrektyw na poziom krajowy.

4.1

REACH

Firma pozyskuje produkty chemiczne do swojej działalności od dostawców z terenu UE, a zatem jest dalszym
użytkownikiem (użytkownikiem końcowym) według REACH4. Firma przygotowuje roztwory do galwanizacji
poprzez zmieszanie różnych substancji chemicznych, ale robi to jedynie do użytku własnego.
Ogólne obowiązki firmy wynikające z REACH podsumowano poniżej w Tabeli 2.

4 Rozporządzenie WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH)
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TABELA 2: GŁÓWNE OBOWIĄZKI DALSZYCH UŻYTKOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z REACH

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REACH

DOTYCZY

Dokumentowanie działań

Wszystkie działania związane z REACH powinny być
dokumentowane

Wszystkie substancje samodzielnie
lub w mieszaninach

Korespondencja z
dostawcą

Powiadomienie rejestrujących o własnych
zastosowaniach substancji przed ich zarejestrowaniem
poprzez przekazanie informacji dostawcom. Właściwie
jest to opcjonalne, ale w ten sposób dane zastosowanie
może być objęte rejestracją. W tym zadaniu pomocy
udzielić może organizacja branżowa.
Przekazywanie dostawcy wszelkich nowych informacji
na temat zagrożeń stwarzanych przez substancję lub
stosowności środków zarządzania ryzykiem.

Wszystkie substancje samodzielnie
lub w mieszaninach

Karta charakterystyki
(SDS)

Po otrzymaniu karty charakterystyki (SDS) należy
zidentyfikować i zastosować odpowiednie środki w celu
odpowiedniej kontroli zagrożeń w danym zakładzie,
zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska. Do
tego celu mogą być pomocne informacje znajdujące
się w karcie charakterystyki. Jeżeli substancja została
zarejestrowana, należy sprawdzić, czy uwzględnione
zostało dane zastosowanie.

Substancja samodzielnie lub w
mieszaninie, dla której wymagana jest
SDS. Oznacza to, że:
1. substancja lub mieszanina
spełnia kryteria klasyfikacji jako
niebezpieczna lub
2. substancja (jako taka) jest
substancją PBT lub vPvB lub
3. substancja (jako taka) jest
umieszczona na liście kandydackiej z
przyczyn innych niż 1. lub 2.

Scenariusz narażenia

Po otrzymaniu scenariusza narażenia z SDS należy
sprawdzić, czy scenariusz narażenia obejmuje dane
zastosowanie substancji i dane warunki stosowania.
Jeśli warunki na miejscu odpowiadają scenariuszowi
narażenia, nie są wymagane dalsze działania, z wyjątkiem
udokumentowania tego faktu.
W przeciwnym razie należy podjąć jedno z następujących
działań:
•
dostosować własne działania do warunków
bezpiecznego stosowania określonych w
scenariuszu narażenia;
•
poprosić dostawcę o dostarczenie scenariusza
narażenia obejmującego rzeczywiste warunki
stosowania;
•
poszukać odpowiedniego alternatywnego roztworu i
zaprzestać stosowania danej substancji;
•
poszukać innego dostawcy tej samej substancji,
który dostarcza kartę charakterystyki ze
scenariuszem narażenia obejmującym dane
zastosowanie;
•
przeprowadzić własną ocenę bezpieczeństwa
chemicznego dalszego użytkownika (mają tutaj
zastosowanie pewne wyjątki).

Substancje jako takie, które:
1. są niebezpieczne i są substancjami
PBT lub vPvB i
2. producent/importer zarejestrował
w ilości 10 ton na rok lub więcej.
Scenariusze narażenia mogą zostać
dostarczone dla substancji w
mieszaninach.

Zezwolenie

Jeżeli stosowana substancja znajduje się w wykazie
substancji podlegających procedurze udzielania
zezwoleń, można się zdecydować na zastąpienie jej
bezpieczniejszą alternatywą albo upewnić się, czy
uzyskano zezwolenie dla danego zastosowania.
W przypadku stosowania substancji umieszczonej w
wykazie substancji podlegających procedurze udzielania
zezwoleń, dla której udzielono zezwolenia obejmującego
dane zastosowanie w ramach danego łańcucha dostaw,
należy poinformować ECHA o swoim zastosowaniu i
spełnić warunki zawarte w zezwoleniu.

Wszystkie substancje podlegające
zezwoleniu

Ograniczenia

Jeżeli stosowana substancja znajduje się w wykazie
ograniczeń, należy spełnić wszystkie warunki nałożone
na substancję.

Wszystkie substancje podlegające
ograniczeniu

Producenci wyrobów
zawierających SVHC na
liście kandydackiej

Należy podać informacje dla umożliwienia bezpiecznego
stosowania tych wyrobów przez klientów.

Wyroby zawierające stężenie
substancji zidentyfikowanej jako
SVHC powyżej 0,1% w/w

Uwaga: z wyłączeniem obowiązków dalszych użytkowników, którzy dalej dostarczają chemikalia.
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Firma może oczekiwać, że otrzyma karty charakterystyki dla wszystkich substancji niebezpiecznych i mieszanin
stosowanych w procesie galwanizacji. Jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie substancje stosowane przez
firmę są lub zostaną zarejestrowane zgodnie z REACH, ale nie wszystkie z nich muszą mieć dołączone scenariusze
narażenia. Jeżeli substancja została zarejestrowana, o numerze rejestracji należy poinformować w całym łańcuchu
dostaw.
W momencie tworzenia opracowania substancje stosowane przez firmę nie podlegają zezwoleniu, a ograniczenia
dotyczące niklu i jego związków nie mają zastosowania do wyrobów produkowanych przez firmę.
Kwas borowy został zidentyfikowany jako substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie (SVHC) i dodany do listy
kandydackiej SVHC do udzielenia zezwolenia w 2010 r.5; zalecono również jego umieszczenie w wykazie substancji
podlegających procedurze udzielania zezwoleń w 2015 r.6 . Przy produkcji wyrobów galwanizowanych niklem
wszelkie resztkowe ślady kwasu borowego powinny wynosić znacznie poniżej 0,1% w/w wyrobu. W przeciwnym
razie mają zastosowanie wymagania dotyczące substancji w wyrobach. W niniejszym studium przypadku te
wymagania nie będą uwzględniane.
Wykazy substancji podlegających zezwoleniu lub ograniczeniom są na bieżąco aktualizowane, a więc firma powinna
je regularnie sprawdzać.

4.2

DYREKTYWA W SPRAWIE EMISJI PRZEMYSŁOWYCH (2010/75/UE, IED)

Instalacja należy do kategorii 2.6 według załącznika I do IED: „Powierzchniowa obróbka metalu lub materiałów z
tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie objętość zbiorników
przekracza 30 m3”. Firma podlega zatem IED i musi wystąpić o pozwolenie zintegrowane7. Przepisy dotyczące
stosowania rozpuszczalników organicznych (aceton jest stosowany do czyszczenia powierzchni obrabianego
elementu) będą uwzględniane w ramach zintegrowanego pozwolenia.
Główne zobowiązania dotyczące instalacji podlegających załącznikowi I do dyrektywy to:
• podejmowane są środki zapobiegawcze przeciw zanieczyszczeniu;
• stosowane są najlepsze dostępne techniki (BAT);
• nie następuje znaczne zanieczyszczenie;
• odpady są redukowane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób powodujący najmniejsze
zanieczyszczenie;
• wydajność energetyczna jest maksymalizowana;
• zapobiega się awariom, a ich wpływ jest ograniczany;
• obszary są naprawiane po zakończeniu działań.
Ma tutaj zastosowanie dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik „Surface Treatment of
Metals and Plastics” (Powierzchniowa obróbka metali i tworzyw sztucznych) przyjęty w 2006 r.8 Ten dokument
BREF przedstawia wiele technik zintegrowanych z procesem i technik typu „end-of-pipe” odpowiadających na
podstawowe kwestie środowiskowe branży powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych. Dla tego BREF
nie jest jeszcze dostępny dokument z wnioskami9 dotyczący najlepszej dostępnej techniki (BAT).
5

Decyzja ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Zintegrowane podejście oznacza, że pozwolenia muszą uwzględniać całościowe parametry środowiskowe zakładu, obejmujące np. emisje
do powietrza, wody i gruntu, wytwarzanie odpadów, zastosowanie materiałów wyjściowych, wydajność energetyczną, hałas, zapobieganie
awariom oraz przywrócenie działania zakładu po zamknięciu. Celem dyrektywy jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony
środowiska pojmowanego jako całość. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

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

9 Wnioski dotyczące BAT zdefiniowane w art. 3 ust. 12 oznaczają dokument zawierający części dokumentu referencyjnego BAT
ustanawiającego wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje w celu oceny ich stosowalności, poziomy emisji
związane z najlepszymi dostępnymi technikami, powiązany monitoring, powiązane poziomy zużycia i w stosownych przypadkach istotne
lokalne środki naprawcze
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4.3

DYREKTYWA W SPRAWIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH (98/24/WE, CAD)

Firma wykorzystuje w swoich procesach środki chemiczne10 i w związku z tym podlega dyrektywie w sprawie
środków chemicznych (CAD).
Celem dyrektywy w sprawie środków chemicznych jest ustanowienie minimalnych wymagań dla ochrony
pracowników przed zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i zdrowia wynikającymi lub mogącymi wynikać z działania
czynników chemicznych występujących w miejscu pracy lub będących efektem działań z udziałem czynników
chemicznych.
Dyrektywa nakłada obowiązki na władze, pracodawców oraz pracowników i przewiduje ustalenie wskaźnikowych i
wiążących dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (OEL), jak również biologicznych wartości granicznych
na poziomie UE.
Sekcja II dyrektywy przedstawia zobowiązania pracodawców względem niebezpiecznych czynników chemicznych,
które obejmują czynniki chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne na podstawie
rozporządzenia REACH11.
Do podstawowych obowiązków pracodawców należą:
• identyfikacja niebezpiecznych czynników chemicznych występujących w miejscu pracy
• ocena ryzyka wszystkich niebezpiecznych czynników chemicznych w miejscu pracy w kombinacji
• zastosowanie ogólnych zasad zapobiegania zagrożeniom związanym z niebezpiecznymi czynnikami
chemicznymi, zgodnie z hierarchią środków kontrolnych
• zastosowanie specjalnych środków ochronnych i zapobiegawczych, jeżeli przeprowadzona ocena wskazuje na
ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
• ustalenie procedur postępowania w razie awarii, wypadków i sytuacji nagłych
• przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i szkolenia dla pracowników
Pracodawcy muszą także przeprowadzić odpowiednie badania stanu zdrowia pracowników, jeżeli ocena wskazuje
na występowanie zagrożenia zdrowia.

4.4

HIERARCHIA ŚRODKÓW KONTROLNYCH

Zgodnie z CAD ryzyko należy eliminować lub redukować do minimum poprzez zastosowanie środków
zapobiegawczych, w następującej kolejności:
zastąpienie środkiem chemicznym, który nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny
redukcja ryzyka do minimum poprzez zastosowanie, w kolejności ważności:
a) procesów roboczych, technicznych środków kontrolnych, urządzeń i materiałów w celu uniknięcia lub
zminimalizowania uwalniania niebezpiecznych czynników chemicznych (np. proces zamknięty);
a) zbiorcze środki ochrony w źródle ryzyka (np. LEV)
a) indywidualne środki ochrony (takie jak środki ochrony osobistej, ŚOO).
Wykonując te działania, pracodawca powinien korzystać z informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa
przekazanych przez dostawcę, np. odpowiedniej karty charakterystyki opracowanej przez dostawcę zgodnie
z rozporządzeniem REACH, w celu ułatwienia oceny zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne czynniki
chemiczne w miejscu pracy.

10 Zgodnie z CAD „czynnik chemiczny” oznacza każdy pierwiastek lub związek chemiczny, samodzielny lub z domieszkami, w stanie
naturalnym lub w formie jakiej jest produkowany, używany lub uwalniany, pod postacią śmieci włącznie, w wyniku pracy, niezależnie od
tego, czy jest produkowany celowo oraz czy jest wprowadzany na rynek lub też nie;
11 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
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4.5
DYREKTYWA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH LUB MUTAGENÓW PODCZAS PRACY
(2004/37/WE, CMD)
Firma wykorzystuje w swoich procesach substancje klasyfikowane jako czynniki rakotwórcze (kategoria
1A/1B; związki niklu takie jak metaliczny nikiel, siarczan niklu lub chlorek niklu) i w związku z tym musi spełniać
zobowiązania wynikające z CMD.
CMD ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającymi z narażenia
na czynniki rakotwórcze lub mutageny w miejscu pracy. Dyrektywa bierze pod uwagę czynności, które mogą
obejmować ryzyko narażenia, nakłada obowiązki na władze oraz pracodawców i ustala minimalne wymagania w celu
uzyskania ochrony, w tym wartości graniczne.
Podstawowe obowiązki pracodawców są podobne, ale ogólnie bardziej restrykcyjne niż obowiązki wynikające
z CAD, z naciskiem na zapobieganie narażeniu przez zastąpienie, ograniczenie narażenia lub środki techniczne.
Ustalono także pewne dodatkowe wymagania dotyczące narażenia na substancje rakotwórcze/mutagenne
(prowadzenie rejestru narażonych pracowników, udostępnianie właściwym organom pewnych informacji na
żądanie) i wzmocniono konsultacje z pracownikami/przedstawicielami.
Zarówno CAD, jak i CMD wymaga badań stanu zdrowia, ale ich praktyczną organizację pozostawiono do ustalenia
państwom członkowskim, zgodnie z krajowymi przepisami i/lub praktykami.

5. Uwagi dotyczące innych przepisów
W stosunku do firmy mogą też mieć zastosowanie inne przepisy, zależnie od skali i rodzaju jej działań. Niektóre z
nich określono w tym miejscu, ale nie będą dalej rozważane w niniejszym studium przypadku.

5.1

SEVESO

Dyrektywa Seveso (dyrektywa 2012/18/UE) jest uruchamiana zależnie od ilości i klasyfikacji substancji
niebezpiecznych występujących w zakładzie. Im większe są ilości substancji niebezpiecznych w zakładzie, tym
bardziej restrykcyjne zasady (zakłady „o dużym ryzyku” mają większe ilości niż zakłady „o niskim ryzyku” i w związku
z tym podlegają większej liczbie wymagań i ściślejszej kontroli). Podano określone wartości progowe dla niektórych
substancji, ale większość wartości progowych ustala się według kategorii klasyfikacji z rozporządzenia CLP (nr WE
1272/2008).
Seveso może dotyczyć instalacji zależnie od ilości substancji niebezpiecznych w zakładzie i ich klasyfikacji.

5.2

DYREKTYWY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów nie dotyczy firmy, ponieważ usługi
galwanizacji niklem nie są świadczone konsumentom, ale klientom z branży.
Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn nie dotyczy bezpośrednio firmy, ponieważ działa ona jako
podwykonawca i w związku z tym nie produkuje ani nie montuje maszyn ani nie wprowadza ich na rynek.

5.3

TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE

Rozporządzenie (WE) 850/2004 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) wprowadza w UE dwie
międzynarodowe umowy dotyczące środowiska w celu wyeliminowania produkcji i stosowania rozpoznawanych na
całym świecie trwałych zanieczyszczeń organicznych (konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń
organicznych i Protokół dotyczący POP).
Branża galwanizacyjna często wykorzystuje kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) jako środek zwilżający i
hamujący powstawanie mgły w celu zapobiegania uwalnianiu niebezpiecznej mgły z roztworu do galwanizacji
podczas procesu osadzania. PFOS jest wymieniony w załączniku I do rozporządzenia, ale galwanizacja metali
podlega specjalnym wyjątkom.
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B. Przedstawienie wykorzystania informacji
Karty charakterystyki (SDS) były podstawowym narzędziem przekazywania informacji dotyczących
bezpieczeństwa na temat substancji niebezpiecznych i mieszanin na długo przed wprowadzeniem rozporządzenia
REACH. Karty charakterystyki stanowią jednak obecnie integralną część REACH i ta zmiana wprowadziła nowe
wymagania odnoszące się do formatu i zawartości tych dokumentów.
Karty charakterystyki są głównym narzędziem służącym do zagwarantowania, aby dostawcy przekazywali
wystarczające informacje w łańcuchu dostaw, umożliwiające bezpieczne stosowanie ich substancji i mieszanin.
Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji (lub mieszaniny), związanych z nią
zagrożeń oraz instrukcji postępowania, utylizacji i transportu, jak również informacje dotyczące pierwszej pomocy,
procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia. Te informacje znajdują się w głównej części karty
charakterystyki albo w dołączonych do niej scenariuszach narażenia (w stosownych przypadkach). Wymagania
dotyczące opracowywania kart charakterystyki zawarto w załączniku II do REACH.
Proces rejestracji REACH i obowiązek oceny zagrożeń powodowanych przez substancje wspomagają generowanie
nowych informacji w sytuacjach, gdy dostępne informacje na temat substancji nie są wystarczające. Wymaganie
przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji (w stosownych przypadkach) oznacza, że przy
ocenie narażenia i opracowaniu scenariuszy narażenia brane są pod uwagę zastosowania i warunki stosowania
substancji. W efekcie właściwe i istotne informacje oraz informacje dotyczące jakości należy przekazać dalszym
użytkownikom w SDS i scenariuszach narażenia.
Jeżeli przedstawione informacje nie są wystarczające lub w przypadku braku pewnych informacji dalszy użytkownik
powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do dostawcy i zażądać wyjaśnienia lub dodatkowych informacji.
Istnieją inne źródła informacji na temat chemikaliów (takie jak portal ECHA), które można wykorzystać do
uzupełnienia informacji przekazywanych w łańcuchu dostaw.
Należy odnotować, że ważna część informacji zawartych w kartach charakterystyki jest wynikiem wdrożenia
rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin). Odniesienia do informacji REACH w pozostałej części dokumentu dotyczą zarówno
informacji wygenerowanych w związku z REACH, jak i CLP.
W tej sekcji określamy, jakie informacje przekazywane dalszemu użytkownikowi w SDS i ES mogą być korzystne
podczas wykonywania obowiązków na podstawie wcześniej opisanych przykładów przepisów innych niż REACH.
Celem tej sekcji nie jest określenie wytycznych na temat spełniania wymienionych zobowiązań prawnych.
Fragmenty pochodzą z rodzajowych scenariuszy narażenia (GES) dla związków niklu opracowanych przez Nickel
Consortia12 (wersje z 2014 r.) i ogólnodostępnych kart charakterystyki od różnych dostawców chemikaliów do
celów ilustracyjnych.
W przeciwieństwie do SDS format scenariuszy narażenia nie jest określony przez prawo i w związku z tym istnieją
różnice w sposobie przedstawienia informacji. Aby ułatwić dalszym użytkownikom zrozumienie informacji,
jakich mogą oczekiwać w scenariuszach narażenia, ECHA opublikowała trzy szablony ES z komentarzami13 na
podstawie zalecanego formatu opracowanego na podstawie planu działania CSA/ES sporządzonego z udziałem
zainteresowanych stron14 . Na podstawie tych szablonów dokonywane są odniesienia do określonych sekcji
scenariusza narażenia w pozostałej części dokumentu.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Wniosek o pozwolenie zintegrowane w związku z IED
Przypomnienie: celem tej sekcji nie jest określenie wytycznych na temat składania wniosku o pozwolenie w związku
z IED, ale ma ona wskazać, gdzie można wykorzystać informacje wynikające z REACH dla poparcia wniosku o
pozwolenie zintegrowane w związku z IED.

6.1

ZOBOWIĄZANIA PRAWNE OPERATORA

Istnieją dwa główne przypadki, w których operator przemysłowy musi przedłożyć wniosek o pozwolenie IED:
1. rozpoczęcie nowej działalności podlegającej IED
2. istotna zmiana obecnej działalności podlegającej IED (aktualizacja pozwolenia)
Dodatkowo właściwy organ musi ponownie rozważyć i zaktualizować treść pozwolenia w przedziale czasowym,
który może być określony w pozwoleniu. Operator musi na ogół przedłożyć podobny wniosek, z tą różnicą, że można
wykorzystywać wszelkie informacje wynikające z działalności przemysłowej (takie jak dane z monitoringu lub
kontroli).

6.2

WYMAGANE PARAMETRY

Podstawowe parametry wymagane dla wniosku o pozwolenie zintegrowane w związku z IED przedstawiono w art.
12 IED.

Artykuł 12 Wnioski o pozwolenia
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby wniosek o pozwolenie zawierał
opis:

1.

a) instalacji i jej działania;
b) surowców i materiałów pomocniczych, innych substancji i rodzajów energii wykorzystywanych lub
wytwarzanych przez instalację;
c) źródeł emisji z instalacji;
d) stanu terenu, na którym położona jest instalacja;
e) w stosownych przypadkach: sprawozdania bazowego zgodnie z art. 22 ust. 2;
f)

charakteru i ilości przewidywalnych emisji z instalacji do każdego komponentu środowiska, jak również
określenie znaczącego wpływu emisji na środowisko;

g) proponowanej technologii i innych technik służących zapobieganiu lub, jeżeli to niemożliwe, ograniczaniu
emisji z instalacji;
h) środków mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego
wykorzystania odpadów, ich recykling oraz prowadzenie odzysku odpadów wytwarzanych przez instalację;
i)

dalszych środków planowanych w celu zapewnienia zgodności z ogólnymi zasadami dotyczącymi
podstawowych obowiązków operatora, jak przewidziano w art. 11;

j)

środków planowanych w celu monitorowania emisji do środowiska;

k) głównych alternatyw proponowanej technologii, technik i środków opracowanych w zarysie przez
wnioskodawcę.
Wniosek o pozwolenie zawiera także nietechniczne streszczenie szczegółowych informacji, o których mowa w
akapicie pierwszym.
2.

W przypadku gdy informacje dostarczone zgodnie z wymogami przewidzianymi w dyrektywie 85/337/EWG lub
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa opracowane zgodnie z dyrektywą 96/82/WE bądź inne informacje
opracowane w odpowiedzi na inne przepisy spełniają którykolwiek z wymogów określonych w ust. 1, informacja
ta może zostać uwzględniona we wniosku lub do niego załączona.
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6.3

WYKORZYSTANIE INFORMACJI REACH WE WNIOSKU

Operator instalacji będzie miał dostęp do kart charakterystyki i scenariuszy narażenia (w stosownych
przypadkach) substancji stosowanych w instalacji. Jeżeli w dostarczonej SDS brakuje pewnych informacji, operator
powinien się zwrócić do dostawcy(-ów) o brakujące dane.
Należy odnotować, że karty charakterystyki i scenariusze narażenia są specyficzne dla dostarczanych chemikaliów
(substancji lub mieszanin) i zawierają informacje istotne dla zidentyfikowanych w nich zastosowań. Z kolei
zintegrowane podejście IED oznacza, że instalacja jest rozważana jako całość. Nie jest przewidywana taka ocena
zagrożenia specyficzna dla substancji lub mieszaniny, ale brane są pod uwagę emisje z instalacji do środowiska.
Informacje zgodne z REACH nie przewidują emisji wytwarzanych w trakcie procesu, kategorii ani wartości
zbiorczych dla substancji, do których często odwołują się BREF. Konieczna będzie dogłębna znajomość własnych
procesów przemysłowych i innych źródeł informacji (BREF, literatura techniczna itd.) i powinna ona stanowić
podstawę dla informacji przekazywanych we wniosku.
Jednak informacje zawarte w kartach charakterystyki i scenariuszach narażenia można wykorzystać jako wkład do
wniosku o pozwolenie w następujący sposób.

1. Opis
b) surowców i materiałów pomocniczych, innych substancji i rodzajów energii wykorzystywanych lub
wytwarzanych przez instalację;
Karty charakterystyki są głównym źródłem informacji w opisie substancji i mieszanin wykorzystywanych w
instalacji. Istotne informacje takie jak identyfikatory produktu, klasyfikacja zagrożeń, skład, stężenie, własności
fizykochemiczne itd. (sekcje 1, 2, 3 i 9 SDS) można łatwo umieścić w tabeli lub bazie danych i przekazać jako część
dokumentacji do wniosku.
Operator może dodać wszelkie inne informacje związane z substancją lub mieszaniną (tj. funkcja chemikaliów w
procesie, informacje na temat dostawcy, data otrzymania SDS, status rejestracyjny, informacje dotyczące innych
przepisów itd.), które będą dla niego użyteczne do monitorowania informacji związanych z chemikaliami również do
innych celów. W tym celu do poszukiwania informacji uzupełniających może być przydatny portal ECHA. Przykład
takiej tabeli przedstawiono w załączniku 2.

2. Opis
c) źródeł emisji z instalacji;
d) w stosownych przypadkach: sprawozdania bazowego zgodnie z art. 22 ust. 2;
e) charakteru i ilości przewidywalnych emisji z instalacji do każdego komponentu środowiska, jak również
f)

określenie znaczącego wpływu emisji na środowisko;

j)

środków planowanych w celu monitorowania emisji do środowiska

Klasyfikacja zagrożeń i informacje ekologiczne w sekcjach 2 i 12 SDS mogą pomóc w zidentyfikowaniu
substancji i mieszanin, które są najbardziej krytyczne pod względem ochrony środowiska. Właściwości fizyczne
i chemiczne opisane w sekcji 9 SDS mogą także dostarczyć wskazań dotyczących dróg emisji (na przykład „gaz”
lub „drobnoziarnisty proszek” w odniesieniu do emisji do powietrza). Podobnie porady dotyczące tworzenia pyłu w
różnych sekcjach SDS (na przykład 7 i 8) mogą wskazać możliwość emisji do powietrza.
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RYS. 3: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI

RYS. 4: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 8
WARTOŚCI PROGOWE I PORADY DOTYCZĄCE TWORZENIA PYŁU.

Plan działania CSR/ES
Obszar działania 5: Wspomaganie przetwarzania informacji na poziomie użytkowników końcowych

RYS. 5: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 12
INFORMACJE EKOLOGICZNE

Poza danymi dostarczonymi w SDS informacje zawarte w scenariuszu narażenia, takie jak informacje dotyczące
zrzutów lub wskaźnika uwalniania, mogą ułatwić oszacowanie uwalniania substancji do różnych przedziałów
środowiska. Może to być użyteczne szczególnie w przypadku, gdy firma występująca o pozwolenie nie ma
dostępnych danych pomiarowych (na przykład dla nowej instalacji).
Dla pełnego zrozumienia dostarczonych informacji należy jednak wziąć pod uwagę źródło danych (pomiarowe lub
modelowe).
Połączone informacje mogą także dostarczyć wskazania, czy substancję należy wziąć pod uwagę przy planowaniu
sprawozdania bazowego lub do działań monitoringowych.
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RYS. 6: FRAGMENT GES2: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU: CHLOREK NIKLU – GALWANIZACJA, GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM, BEZPRĄDOWE PLATEROWANIE NIKLEM

3. Opis
g) proponowanej technologii i innych technik służących zapobieganiu lub, jeżeli to niemożliwe, ograniczaniu
emisji z instalacji;
Szczegółowe informacje na temat warunków pracy i środków zarządzania ryzykiem opisanych w rozszerzonej
karcie charakterystyki (dołączona SDS i scenariusz narażenia) mogą stanowić uzupełnienie dla innych źródeł
informacji (na przykład dokumentu BREF) w opisie instalacji, zwłaszcza przy składaniu wniosku o pozwolenie na
początku operacji albo na przykład podczas aktualizacji pozwolenia o nowy proces.
Przykładowo scenariusz narażenia może określać warunki techniczne lub środki organizacyjne (na przykład
szkolenie personelu) w celu zapobiegania lub ograniczenia zrzutów, emisji i uwalniania do środowiska.
Równocześnie operator może sprawdzić, czy wybrana technologia jest zgodna z technologią zalecaną w
scenariuszu narażenia.

RYS. 7: FRAGMENT GES10: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU – GALWANIZACJA NIKLEM I GALWANOPLASTYKA
Z NIKLEM

4. Opis
h) środków mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego
wykorzystania odpadów, ich recykling oraz prowadzenie odzysku odpadów wytwarzanych przez instalację;
Operator powinien sprawdzić sekcję 13 SDS pod kątem wytycznych dotyczących właściwego zarządzania
odpadami lub odpowiednich metod uzdatniania odpadów substancji lub mieszaniny. W razie potrzeby powinny
zostać także przekazane porady dotyczące metod uzdatniania zanieczyszczonych opakowań.
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RYS. 8: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 13

RYS. 9: FRAGMENT SDS DLA CHLORKU NIKLU, SEKCJA 13

Scenariusz narażenia zawiera także sekcję dotyczącą warunków i środków związanych z uzdatnianiem odpadów.
Te informacje obejmują niekiedy zalecenia dotyczące odzysku lub recyklingu i mogą być użyteczne do opisywania
środków stosowanych w instalacji.

RYS. 10: FRAGMENT GES10: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU – GALWANIZACJA NIKLEM I
GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM ORAZ GES2: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, CHLOREK NIKLU –
GALWANIZACJA, GALWANOPLASTYKA, PLATEROWANIE BEZPRĄDOWE
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5.

Opis
k) głównych alternatyw proponowanej technologii, technik i środków opracowanych w zarysie przez
wnioskodawcę;

Informacje zawarte w scenariuszu narażenia mogą wskazywać różne metody kontroli zagrożeń. Firma może
wykorzystać jedną z nich i przedstawić pozostałe jako technologie alternatywne.

RYS. 11: FRAGMENT GES2: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, CHLOREK NIKLU – GALWANIZACJA,
GALWANOPLASTYKA, PLATEROWANIE BEZPRĄDOWE

Jeżeli niektóre z substancji stosowanych przez operatora podlegają procesowi zarządzania ryzykiem regulacyjnym
wynikającemu z REACH (zwłaszcza udzielaniu zezwoleń lub ograniczeniom), analiza alternatyw może być dostępna
w dokumentacji wniosku o udzielenie zezwolenia lub w dokumentacji dotyczącej ograniczeń.
Dostęp do informacji możliwy jest przez stronę internetową ECHA:
• Wniosek o udzielenie pozwolenia http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Bezpośrednio z listy bieżących konsultacji lub poprzez link do „Adopted
opinions and previous consultations on application for authorisation” (Przyjęte opinie i wcześniejsze
konsultacje dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia)
• Ograniczenia http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Bezpośrednio z listy bieżących
konsultacji lub poprzez link do „Adopted opinions” (Przyjęte opinie).
Obowiązuje to jednak wyłącznie w przypadku substancji podlegających tym specjalnym środkom. Więcej
informacji znajduje się w dokumentach BREF dla sektora przemysłu. W poszukiwaniu alternatyw dla substancji
niebezpiecznych pomocne mogą być także ogólnodostępne strony internetowe, takie jak portal pomocy w
zastępowaniu substancji (http://www.subsport.eu/).
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7. Ocena ryzyka dla CAD i CMD
Przypomnienie: celem tej sekcji nie jest określenie wytycznych na temat prowadzenia oceny ryzyka, ale ma ona
wskazać, gdzie można wykorzystać informacje wynikające z REACH jako wsparcie procesu.

7.1

ZOBOWIĄZANIA PRAWNE PRACODAWCY

Pracodawca jest zobowiązany do określenia i oceny zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne czynniki
chemiczne dla pracowników.
Ta ocena zagrożeń i wdrożenie środków zapobiegawczych powinny zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem
każdej nowej działalności i należy zachować ich aktualność. Czynniki przyczyniające się do oceny obejmują
wyniki monitoringu (zdrowie, narażenie i kwestie techniczne) wskazujące na zagrożenie lub znaczące zmiany
warunków pracy („znaczące zmiany” według CAD, „jakakolwiek zmiana warunków, która może wpływać na narażenie
pracownika” według CMD). Obejmują one także zmiany takie jak nowa klasyfikacja na podstawie CLP skutkująca
klasyfikacją substancji jako czynnika rakotwórczego lub mutagenu.
Art. 4 ust. 1, 3 i 4 CAD podaje następujące wytyczne:

Artykuł 4 Określenie i ocena ryzyka związanego z narażeniem na działanie niebezpiecznych czynników chemicznych
1. Spełniając zobowiązania określone w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, pracodawca najpierw
sprawdzi, czy niebezpieczne czynniki chemiczne występują w miejscu pracy. Jeżeli występują, oceni ryzyko
zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników wynikające z obecności tych czynników chemicznych,
biorąc pod uwagę, co następuje:
• niebezpieczne właściwości tych czynników,
• informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, które podawane są przez dostawcę (np. stosowna karta
charakterystyki zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady)15,
• poziom, typ i długość narażenia,
• warunki pracy z udziałem tych czynników, włącznie z ich ilością,
• dopuszczalne wartości narażenia zawodowego lub dopuszczalne wartości biologiczne ustalone na terytorium
danego państwa członkowskiego,
• skutki podjętych działań prewencyjnych lub środków, które należy podjąć,
• wnioski, gdzie jest to możliwe, które można wyciągnąć z przeprowadzonych kontroli stanu zdrowia.

Pracodawca uzyska dodatkowe informacje, które są potrzebne do oceny ryzyka, od dostawcy lub z innego łatwo
dostępnego źródła. Gdzie stosowne, ta informacja zawierać będzie szczegółową ocenę ryzyka dla użytkowników na
podstawie ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie czynników chemicznych.
3. Ocena ryzyka zawiera niektóre działania przedsiębiorstwa lub organizacji, takie jak konserwacja i naprawa,
w których można przewidzieć ryzyko narażenia lub które z innych względów mogą mieć szkodliwe skutki dla
bezpieczeństwa i zdrowia, nawet mimo podjęcia wszelkich technicznych środków.
4. W przypadku działań wymagających narażenia na działanie kilku niebezpiecznych czynników chemicznych
ryzyko ocenia się na podstawie ryzyka, jakie niosą czynniki chemiczne w dowolnej kombinacji.
Dodatkowo art. 3 ust. 3 i 4 CMD określa:

Artykuł 3 Zakres zastosowania – określenie i ocena zagrożeń
3. Podczas dokonywania oceny zagrożenia uwzględnia się wszystkie inne sposoby narażenia, na przykład takie jak
wchłanianie do skóry i/lub przez nią.
15 Rozporządzenie REACH
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4. Podczas przeprowadzania oceny pracodawca zwraca szczególną uwagę na czynniki wpływające na stan
zdrowia i bezpieczeństwo szczególnie zagrożonych pracowników oraz uwzględnia, między innymi, potrzebę
niezatrudniania tych pracowników w miejscach, w których mogą być narażeni na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów.

Uwaga ogólna:
należy odnotować, że ocenę zagrożenia należy przeprowadzić dla wszystkich niebezpiecznych czynników
chemicznych występujących w miejscu pracy. Zgodnie z art. 2 par. a „czynnik chemiczny” oznacza każdy pierwiastek
lub związek chemiczny, samodzielny lub z domieszkami, w stanie naturalnym lub w formie jakiej jest produkowany,
używany lub uwalniany, pod postacią śmieci włącznie, w wyniku pracy, niezależnie od tego, czy jest produkowany
celowo oraz czy jest wprowadzany na rynek lub też nie. Ta definicja jest szersza niż definicja substancji w REACH i
w związku z tym informacje z REACH nie przewidują wszystkich czynników chemicznych występujących w miejscu
pracy, np. substancji powstających w trakcie procesu takich jak pył.
Należy także odnotować, że SDS i ES zawierają informacje związane z poszczególnymi substancjami lub
mieszaninami, natomiast ocenę zagrożenia w miejscu pracy należy przeprowadzić dla wszystkich niebezpiecznych
czynników chemicznych występujących w kombinacji.
Dodatkowo w już istniejącym miejscu pracy, w którym stosowanych jest kilka niebezpiecznych chemikaliów,
warunki nie będą prawdopodobnie odpowiadały dokładnie wszystkim warunkom opisanym w SDS i ES. Firma
będzie musiała stwierdzić, czy jej proces i stosowane środki zapobiegawcze odpowiadają tym opisanym w
odpowiednim ES, i opracować metodę, aby spełnić różne zobowiązania:
• przeprowadzenie połączonej oceny ryzyka dla wszystkich występujących niebezpiecznych czynników
chemicznych
• ustalenie zestawu środków zarządzania ryzykiem odpowiednich dla różnych zadań zawartych w procesie

7.2

OCENA ZAGROŻENIA W MIEJSCU PRACY

Brak jest wiążących zasad na poziomie UE dotyczących sposobu podjęcia oceny zagrożenia w miejscu pracy; jednak
w 1996 r. Komisja Europejska wydała dokument „Guidance on risk assessment at work”16 (Poradnik dotyczący
oceny zagrożenia w pracy). Poradnik ten jest przeznaczony do stosowania przez państwa członkowskie w celu
wykorzystania lub dostosowania, w zależności od potrzeb, w celu zapewnienia zaleceń dotyczących sposobu
przeprowadzenia oceny ryzyka w pracy. W 2005 r. Komisja Europejska wydała także „Practical guidelines of a
non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemicals
agents at work”17 (Praktyczne wskazówki o niewiążącym charakterze dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników przed zagrożeniami związanymi z czynnikami chemicznymi w pracy). Celem tych praktycznych
wskazówek jest pomoc państwom członkowskim w opracowaniu krajowej polityki i ułatwienia zgodności z
regulacjami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Wiele władz krajowych opracowało własne poradniki i narzędzia jako wsparcie dla pracodawców.
W tych dokumentach zaproponowano następujące podejście do oceny ryzyka:
1. Identyfikacja zagrożeń i osób zagrożonych
2. Ocena i uszeregowanie zagrożeń pod względem ważności
3. Podjęcie decyzji w sprawie działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub kontrolowania zagrożeń
4. Podjęcie działań w celu wdrożenia środków zapobiegawczych i zabezpieczających
5. Monitorowanie i przegląd oceny w celu zapewnienia jej aktualności
W większości istniejących firm te etapy należą do odpowiedzialności BHP i przedział czasowy dla przeglądu oceny
jest zdefiniowany wewnętrznie. Jak wcześniej wspomniano, REACH wspiera generowanie nowych informacji na
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/

Plan działania CSR/ES
Obszar działania 5: Wspomaganie przetwarzania informacji na poziomie użytkowników końcowych

temat substancji, które są z kolei przekazywane dalszym użytkownikom. Zobowiązania dalszych użytkowników
wynikające z REACH (patrz tabela 2) dotyczące kart charakterystyki i scenariuszy narażenia mają własne
ramy czasowe. Wprowadza to nowy element do etapowego podejścia do oceny zagrożenia w miejscu pracy i do
wewnętrznego cyklu przeglądów w firmie.
Dalsi użytkownicy/operatorzy muszą ocenić nowe docierające informacje, ustalić, jakie działania są konieczne dla
zapewnienia zgodności z REACH, zidentyfikować wszelkie wpływy tych działań na zobowiązania w ramach CAD/
CMD i w razie potrzeby działać na ich podstawie.
Na przykład zmiana w klasyfikacji zagrożenia dla substancji może wymagać zmian w środkach zarządzania
ryzykiem stosowanych na miejscu w celu zminimalizowania uwalniania. Powinno to zainicjować przegląd
oceny ryzyka procesów, w których substancja jest stosowana przed wdrożeniem zmian. Ten przegląd powinien
uwzględniać środki zarządzania ryzykiem opisane w scenariuszu narażenia.
Takie przeglądy, w razie potrzeby z poparciem monitoringu lub pomiarów, stanowią wsparcie dla ciągłego
zobowiązania do zapewnienia przez obowiązujące środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie
narażeniu pracowników odpowiedniej kontroli zagrożenia spowodowanego przez niebezpieczne chemikalia.

7.3

WYKORZYSTANIE INFORMACJI Z REACH W OCENIE RYZYKA

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (w stosownych przypadkach) przekazane przez dostawców
chemikaliów zawierają dużą ilość użytecznych informacji dla uzupełnienia części oceny ryzyka dotyczącej
niebezpiecznych chemikaliów.
Etap 1: Identyfikacja zagrożeń i osób zagrożonych
Jak opisano w poradniku dotyczącym oceny ryzyka w pracy, pierwszy etap dotyczy poszukiwania w pracy
czynników, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie, oraz identyfikacji pracowników, którzy mogą być
na nie narażeni.
W karcie charakterystyki poniższe sekcje pomogą zidentyfikować substancje lub mieszaniny stanowiące główne
zagrożenie dla zdrowia ludzi, możliwe konsekwencje narażenia i ewentualne specjalne grupy pracowników
wymagających dodatkowej ochrony (na przykład unikanie narażenia kobiet w ciąży na chemikalia, które mogą mieć
szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub są o to podejrzewane).
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Sekcja 2: Klasyfikacja zagrożeń, elementy oznakowania i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

RYS. 12: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 2

Istotne mogą także być informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie skutkują klasyfikacją umieszczoną w
podsekcji 2.3.
Sekcja 8.1: Wartości progowe dla narażenia ludzi (parametry kontrolne).

RYS. 13: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 8
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Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne.

RYS. 14: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 9

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne i skrócony opis objawów i skutków toksykologicznych, które może wywołać
narażenie na czynnik chemiczny.

RYS. 15: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 11
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Sekcja 3 SDS zawiera także więcej informacji na temat składu związku chemicznego i zawiera informacje na temat
klasyfikacji różnych składników występujących w mieszaninie.

RYS. 16: FRAGMENT SDS DLA ROZTWORU KĄPIELI NIKLOWEJ, SEKCJA 3

Zagrożenie może także wynikać z reakcji zachodzących między chemikaliami lub w pewnych warunkach. Informacje
na temat stabilności i reaktywności chemikaliów znajdują się w sekcji 10 SDS, a niekiedy informacje na temat
niezgodności są także podane w sekcji 7.2.
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RYS. 17: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 10

RYS. 18: FRAGMENT SDS DLA BRYKIETÓW NIKLU, SEKCJA 7

W tytułowej sekcji scenariusza narażenia opis scenariuszy przyczyniających się dla pracowników dotyczy różnych
zadań, które podejmują pracownicy podczas stosowania substancji. Pomoże to zidentyfikować wszystkich
pracowników, którzy obchodzą się z chemikaliami i w związku z tym są na nie potencjalnie narażeni.

RYS. 19: FRAGMENT GES10: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, METALICZNY NIKIEL – GALWANIZACJA NIKLEM
I GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM
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Etap 2: Ocena zagrożeń
Podczas oceny zagrożeń należy rozważyć i oszacować prawdopodobieństwo narażenia i ciężkość jego skutków.
Ciężkość skutków będzie uzależniona od naturalnych własności chemikaliów i od możliwych interakcji z innymi
niebezpiecznymi chemikaliami stosowanymi w tym samym czasie.
Informacje REACH dotyczące naturalnych własności chemikaliów i możliwych interakcji i niezgodności opisano w
etapie 1 powyżej.
Rzeczywiste prawdopodobieństwo narażenia będzie uzależnione od:
• wzorca stosowania (stosowanych ilości, czasu trwania, częstotliwości itd.)
• ogólnej organizacji pracy
• stosowanych urządzeń i technologii
• procedur roboczych.
Sekcja 7 SDS zawiera porady dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem i magazynowania, a sekcja 8.2
SDS opisuje odpowiednie środki kontroli narażenia (środki kontroli technicznej i ŚOO).

RYS. 20: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 7 I 8.2

RYS. 21: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 7 I 8.2
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Dodatkowo sekcja 2 scenariusza narażenia zawiera informacje na temat warunków roboczych i środków
zarządzania ryzykiem, które zapewniają odpowiednią kontrolę zagrożenia dla określonego zastosowania
substancji. Te informacje dotyczą ściśle zastosowania oraz parametrów urządzeń/technologii.

RYS. 22: FRAGMENT GES4: POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, SIARCZAN NIKLU – GALWANIZACJA NIKLEM,
GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM I BEZPRĄDOWE PLATEROWANIE NIKLEM

Krok 3: Decyzje dotyczące działań zapobiegawczych
W efekcie etapu 1 i 2 oceny ryzyka dla chemikaliów stosowanych w firmie zostanie zidentyfikowanych i poddanych
ocenie wiele określonych zagrożeń. W celu wybrania odpowiednich środków dla wyeliminowania lub kontroli tych
zagrożeń firma będzie musiała:
• uwzględnić informacje przekazane w SDS i ES dla wszystkich chemikaliów oraz
• ustalić zestaw środków zarządzania ryzykiem odpowiednich dla różnych zadań i substancji stosowanych w
procesie, w tym zagrożeń generowanych przez proces.
Informacje podane w scenariuszu narażenia pod nagłówkiem „Wytyczne dla dalszego użytkownika w celu oceny, czy
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pracuje w granicach wyznaczonych przez ES” mogą obejmować granice elastyczności dozwolonej podczas kontroli,
czy warunki stosowania substancji w miejscu pracy odpowiadają tym zalecanym w scenariuszu narażenia, lub link
do miejsca, gdzie można uzyskać poradę dotyczącą skalowania. Pomoże to w osiągnięciu odpowiedniego poziomu
ochrony dla zdrowia ludzi i środowiska.

RYS. 23: HIPOTETYCZNY PRZYKŁAD ZAWARTOŚCI SEKCJI 4 SCENARIUSZA NARAŻENIA. TEN PRZYKŁAD ZOSTAŁ
OPRACOWANY PRZEZ ECHA I JEST SFORMATOWANY WEDŁUG SZABLONÓW DLA SCENARIUSZA NARAŻENIA 18

Również środki pierwszej pomocy opisane w sekcji 4 SDS (w tym odtrutki, przeciwwskazania lub natychmiastowa
pomoc lekarska, które powinny być dostępne w miejscu pracy) będą szczególnie przydatne do zminimalizowania
skutków w razie przypadkowego narażenia.

RYS. 24: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informacje i szkolenie dla pracowników
8.1

ZOBOWIĄZANIA PRAWNE PRACODAWCY

IED nie wymaga wyraźnie od operatorów szkolenia ich pracowników, ale dokument BREF dotyczący
powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych uwzględnia szkolenie, świadomość i kompetencje personelu
jako element najlepszej dostępnej techniki z perspektywy zarządzania środowiskiem przyczyniającej się do ogólnej
efektywności środowiskowej instalacji.
W ramach ogólnych zobowiązań zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w każdym aspekcie
związanym z pracą pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny, szczególnie w formie informacji i instrukcji, dla pracowników19.
CAD (art. 8 ust. 1) i CMD (art. 11) podają, jakie informacje, instrukcje i szkolenia należy zapewnić pracownikom
i/lub ich przedstawicielom oraz w jaki sposób i w jakim trybie są przekazywane te informacje. Te artykuły
określają także, kiedy należy zaktualizować lub powtórzyć informacje, instrukcje lub szkolenia. Obowiązkowe jest
zapewnienie dostępu do kart charakterystyki dla pracowników i ich przedstawicieli.

CAD, art. 8 Informowanie i szkolenie pracowników
1. Z zastrzeżeniem art. 10 i 12 dyrektywy 89/391/EWG pracodawca zapewni, że pracownicy i/lub ich
przedstawiciele:
• otrzymają dane na mocy art. 4 niniejszej dyrektywy, i będą dalej informowani za każdym razem, gdy po ważnej
zmianie w miejscu pracy dane te ulęgają zmianie,
• otrzymają informacje dotyczące niebezpiecznych czynników chemicznych znajdujących się w miejscu pracy,
takie jak ich nazwy, ryzyko, jakie niosą dla bezpieczeństwa i zdrowia, stosowne dopuszczalne wartości
narażenia zawodowego i inne przepisy prawne,
• otrzymają szkolenie i informację w zakresie stosownych środków ostrożności i działań, które należy podjąć w
celu osobistej ochrony, a także innych pracowników w miejscu pracy,
• otrzymają dostęp do każdej karty charakterystyki przekazanej przez dostawcę zgodnie z art. 31
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

oraz że informacja ta jest:
• dostarczona w odpowiedniej formie, stosownie do wyników oceny ryzyka na mocy art. 4 niniejszej dyrektywy.
Może ona mieć zróżnicowaną formę od ustnego obwieszczenia do indywidualnych wskazań i szkoleń popartych
informacjami pisemnymi, w zależności od charakteru i stopnia ryzyka, które wykazała ocena ryzyka we
wspomnianym artykule,
• uaktualniana ze względu na zmianę warunków.

2. W przypadku gdy pojemniki i rury używane przy pracy z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi nie są
oznakowane zgodnie ze stosownym ustawodawstwem wspólnotowym odnośnie etykietowania czynników
chemicznych oraz znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy, pracodawca zapewni, z zastrzeżeniem odstępstw, o
których mowa w wyżej wymienionym ustawodawstwie, że zawartości pojemników i rur, jak również charakter tej
zawartości i związane z nią niebezpieczeństwa, były łatwe do zidentyfikowania.
3. Państwa członkowskie mogą podjąć wszelkie konieczne etapy w celu zapewnienia, że pracodawcy mogą na
własną prośbę otrzymać, w pierwszej kolejności od producentów czy dostawców, wszelkie informacje dotyczące
środków chemicznych stwarzających zagrożenie, konieczne do zastosowania art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy, w
takim zakresie, w jakim rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 bądź rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 nie zawiera
żadnego obowiązku udostępniania informacji.

19 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników w miejscu pracy.
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CMD, art. 11 Informowanie i szkolenie pracowników
1. Pracodawca podejmuje odpowiednie środki, by zapewnić pracownikom i/lub ich przedstawicielom w
przedsiębiorstwie lub zakładzie odpowiednie i wyczerpujące szkolenie na podstawie wszystkich dostępnych
informacji, szczególnie w postaci informacji i instrukcji dotyczących:
a) potencjalnego zagrożenia zdrowia, z uwzględnieniem dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu;
b) środków, które należy podjąć, aby zapobiec narażeniu;
c) wymogów higieny;
d) używania sprzętu i ubrań ochronnych;
e) etapów, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania
zagrożeniu.
Szkolenie:
• uaktualnia się, tak aby brać pod uwagę nowe lub zmienione zagrożenia, oraz
• w razie potrzeby, okresowo powtarza.

2. Pracodawcy informują pracowników o instalacjach i związanych z nimi pojemnikach zawierających substancje
rakotwórcze lub mutageny, zapewniają, aby wszystkie pojemniki, opakowania i urządzenia zawierające substancje
rakotwórcze lub mutageny były wyraźnie i czytelnie oznakowane oraz aby umieszczono na nich wyraźnie widoczne
znaki ostrzegawcze.

8.2

WYKORZYSTANIE INFORMACJI REACH W SZKOLENIACH

Przypomnienie: celem tej sekcji nie jest określenie wytycznych na temat organizacji lub prowadzenia szkoleń, ale
ma ona wskazać, gdzie można wykorzystać informacje wynikające z REACH jako wsparcie dla tego działania.
Jak wcześniej wspomniano, zgodnie z CAD obowiązkowe jest zapewnienie dostępu do kart charakterystyki dla
pracowników i/lub ich przedstawicieli. Dodatkowo jednym z podstawowych obowiązków operatora wynikających z
IED jest podjęcie koniecznych środków dla uniknięcia awarii i ograniczenie ich skutków.
Karty charakterystyki i scenariusze narażenia zawierają informacje, które można wykorzystywać w planowaniu
i opracowywaniu szkoleń pracowników dla poprawy bezpieczeństwa chemicznego, zmniejszenia liczby awarii i
ograniczenia ich skutków.
Ostatecznym środkiem dla pracodawcy jest zadecydowanie o odpowiednim poziomie wymaganych szczegółów i
tego, w jaki sposób ma być zorganizowane szkolenie, ale użyteczne może być zróżnicowanie między szkoleniem dla
normalnych warunków pracy i szkoleniem pod kątem reakcji na awarie.

8.2.1

Normalne warunki pracy

Sekcja 16 SDS przedstawia zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń dla pracowników w celu
zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

RYS. 25: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 16
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W sekcji 2 SDS opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz odpowiednie ostrzeżenia
związane z tymi zagrożeniami. Elementy oznakowania pomagają użytkownikom w natychmiastowym rozpoznaniu
podstawowych zagrożeń i środków ochrony. Szkolenie jest szczególnie potrzebne dla zapewnienia, że pracownicy
rozpoznają i rozumieją nowe klasy zagrożeń, piktogramy, zagrożenia i zwroty określające środki ostrożności
wprowadzone z CLP.

RYS. 26: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 2.1 I 2.2

Instrukcje dotyczące postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania w sekcji 7 związane
z ochroną przed narażeniem w sekcji 8.2 i postępowaniem z odpadami w sekcji 13 powinny stanowić szkielet
bezpiecznego postępowania pracowników z chemikaliami w normalnych warunkach pracy.
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RYS. 27: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 7

RYS. 28: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 8.2

RYS. 29: RYS. 27: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 13

W scenariuszu narażenia sekcja opisująca warunki stosowania wpływające na narażenie zawiera istotne informacje
dotyczące warunków bezpiecznego użytkowania (niekiedy pod nagłówkami „Scenariusz przyczyniający się dla
środowiska”). Te informacje mogą być przydatne do celów szkoleniowych.
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RYS. 30: FRAGMENT GES4 POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, SIARCZAN NIKLU – GALWANIZACJA NIKLEM,
GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM I BEZPRĄDOWE PLATEROWANIE NIKLEM 2.1 KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA

Również sekcja opisująca warunki stosowania wpływające na narażenie dla pracowników zawiera istotne
informacje dotyczące warunków bezpiecznego stosowania, które mogą być włączone do działalności szkoleniowej.
Te informacje są niekiedy przedstawione pod nagłówkiem „Scenariusz przyczyniający się dla pracownika”.

37

Plan działania CSR/ES
Obszar działania 5: Wspomaganie przetwarzania informacji na poziomie użytkowników końcowych

38

RYS. 31: FRAGMENT GES4 POWIERZCHNIOWA OBRÓBKA METALU, SIARCZAN NIKLU – GALWANIZACJA
NIKLEM, GALWANOPLASTYKA Z NIKLEM I BEZPRĄDOWE PLATEROWANIE NIKLEM 2.2 KONTROLA NARAŻENIA
PRACOWNIKÓW DLA PRZYCZYNIAJĄCEGO SIĘ SCENARIUSZA NARAŻENIA 4.2

8.2.2

Reakcja na awarie (narażenie, pożar, wyciek)

Środki pierwszej pomocy opisane w sekcji 4 SDS są istotne dla zminimalizowania konsekwencji przypadkowego
narażenia dla ofiary, ale niekiedy także dla osoby udzielającej pierwszej pomocy.
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RYS. 32: FRAGMENT SDS DLA KWASU FLUOROWODOROWEGO, SEKCJA 4

W sekcji 5 SDS podczas szkolenia istotne jest podkreślenie nieodpowiednich środków gaśniczych i specjalnych
zagrożeń związanych z czynnikiem chemicznym w przypadku pożaru. Można także przedstawić dodatkowe porady
dotyczące utylizacji pozostałości. Pomoże to zminimalizować konsekwencje i uniknąć niebezpiecznych reakcji
podczas gaszenia pożaru z udziałem chemikaliów.

RYS. 33: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 5
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Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska opisane w sekcji 6 SDS również zawiera
informacje dotyczące indywidualnych środków ostrożności, stosowanych środków ochrony i środków ostrożności
dotyczących środowiska, których należy przestrzegać w razie przypadkowych wycieków. Te porady będą przydatne
do zminimalizowania konsekwencji przypadkowego uwolnienia do środowiska i dla zdrowia ludzi.

RYS. 34: FRAGMENT SDS DLA KWASU FLUOROWODOROWEGO, SEKCJA 6
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9. Zarządzanie ryzykiem codziennych operacji
Zarządzanie ryzykiem stanowi część normalnych codziennych operacji biznesowych i podstawowy aspekt IED,
CAD i CMD. Celem jest zapewnienie zarządzania operacjami w sposób polegający najpierw na ocenie, a następnie
kontroli zagrożeń.
Dodatkowym ważnym etapem jest zapewnienie regularnego przeglądu oceny lub dokonywanie go w razie
konieczności aktualizacji. Czynnikami inicjującymi przegląd są zwykle zmiany w procesie, sytuacje grożące
wypadkiem lub zdarzenia.
Przegląd mogą także zainicjować nowe informacje przekazane w SDS i ES. Na przykład zmiana w klasyfikacji
zagrożeń dla substancji lub mieszaniny może mieć szerokie reperkusje dla środków zarządzania ryzykiem i może
wymagać aktualizacji oceny ryzyka bądź nawet pozwolenia środowiskowego. Podobne konsekwencje mogą mieć
także zmiany w scenariuszach narażenia.
Kiedy karta charakterystyki (i w stosownych przypadkach scenariusz narażenia) jest dostarczana dalszemu
użytkownikowi, najłatwiejszym sposobem określenia, czy dokument stanowi poprawioną wersję, jest sprawdzenie
pierwszej strony SDS, gdzie muszą być podane informacje dotyczące zmian.
Sekcja 16 SDS zawiera objaśnienia, w których miejscach wprowadzono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji
SDS. Pomoże to określić, czy zmiany dokonane w SDS mają jakiś wpływ na zarządzanie ryzykiem. Również jeżeli
wskazane zmiany nie są wystarczająco jasne, można zwrócić się do dostawcy o dodatkowe wyjaśnienia.

RYS. 35: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 1

RYS. 36: FRAGMENT SDS DLA SIARCZANU NIKLU, SEKCJA 16
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Sposób oznaczenia zmian w sekcji 16 może być różnorodny. W powyższym przykładzie dostawca zdecydował się na
pokreślenie zmienionych elementów w dokumencie. Kolejny przykład przedstawiono tutaj.

RYS. 37: FRAGMENT SDS DLA WAPNA GASZONEGO, SEKCJA 16

W celu efektywnej obróbki otrzymanych informacji użyteczne może być stworzenie pewnego wykazu odnośników
dotyczącego wykorzystania informacji. Wykaz pomaga w określeniu, jakie informacje wykorzystano do jakich
zobowiązań prawnych. Kiedy ta informacja ulega zmianie, łatwiej jest śledzić implikacje i wdrażać stosowne zmiany.
Przykład takiego wykazu przedstawiono w załączniku 3.
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Załącznik 1. Wykaz terminów
Użytkownik końcowy
Osoba lub grupa wykorzystująca substancje lub preparaty w działalności przemysłowej lub zawodowej (tj.
niebędąca konsumentem ani dystrybutorem), która nie dostarcza ich dalej.
Maskowanie
Maskowanie stosuje się w niemal każdej operacji wykańczania metalu, w której tylko szczegółowo określony obszar
powierzchni elementu musi być poddany ekspozycji na proces.
Osłanianie
Osłanianie wykorzystuje się do odwrócenia nadmiernego prądu od obszarów o wysokiej gęstości prądu w celu
uniknięcia nadmiernego gromadzenia osadu.
Wieszak galwanizerski
Wieszak albo stojak jest urządzeniem przewodzącym elektryczność, które podtrzymuje elementy w ustalonej
pozycji podczas cyklu galwanizacji. Musi być silnym przewodnikiem z uwagi na konieczność elektrycznego
podłączenia elementu do szynoprzewodu i źródła prądu stałego. Cała powierzchnia, poza obszarami kontaktu, jest
na ogół pokryta odpornym na chemikalia i izolacyjnym tworzywem sztucznym.
Osadnik
Kanał albo zbiornik służący jako drenaż lub odbiornik dla cieczy.

Załącznik 2: Tabela z podsumowaniem informacji
chemicznych
Jest to przykład tabeli, która może być opracowana przez firmę w celu podsumowania podstawowych informacji
dotyczących substancji i mieszanin wykorzystywanych przez firmę. Kolumna 6 zawiera własny opis działań firmy z
udziałem substancji. W kolumnach 7 do 11 umieszczono różne kategorie deskryptorów zastosowania przypisane
działaniom firmy zgodnie z opisem w Poradniku dotyczącym zastosowań20 . Można dodać inne informacje zależnie
od indywidualnych potrzeb firmy (na przykład dopuszczalne wartości narażenia zawodowego, dane kontaktowe
dostawcy, datę otrzymania SDS/ES, status regulacyjny REACH substancji21 , informacje dotyczące innych
przepisów, ilości na miejscu, informacje dotyczące pakowania, kody mapy zastosowań w sektorze itd.).
Takie podsumowanie daje przegląd stosowanych chemikaliów i może ułatwić monitorowanie zmian, na przykład w
razie otrzymania zaktualizowanej karty charakterystyki i scenariusza narażenia. Dodatkowo można w łatwy sposób
uzyskać informacje do innych celów, stosownie do potrzeb, np. do wniosku o udzielenie pozwolenia w związku z IED,
oceny ryzyka w miejscu pracy itd.

20 W momencie publikacji „Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego; rozdział R.12:
Opis zastosowania” był w trakcie przeglądu (publikacja przewidywana do końca 2015 r.) http://echa.europa.eu/guidance-documents/
guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Na przykład jeżeli substancja jest umieszczona na liście kandydackiej lub w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania
zezwoleń itd.
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TABELA 3: TABELA Z PODSUMOWANIEM INFORMACJI CHEMICZNYCH

WAPNO GASZONE
KWAS SIARKOWY

NAZWA SUBSTANCJI

METALICZNY NIKIEL

STĘŻ.

POSTAĆ

CAS

KLASYFIKACJA
WŁASNY OPIS DZIAŁAŃ
(ROZPORZĄDZENIE
FIRMY
CLP)
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 3
H412

Przeniesienie z bębna
50 kg do łaźni, w której
odbywa się proces
Zanurzenie obrabianego
elementu
Magazynowanie między
zastosowaniami

100

Stała, zwarta

7440-02-0

KATEGORIA
PROCESU
(PROC)

UWALNIANIE DO
ŚRODOWISKA
KATEGORIA (ERC)

KATEGORIA
PRODUKTU

KATEGORIA FUNKCJI

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Środek do pokrywania powierzchni

STĘŻ.

POSTAĆ

CAS

KLASYFIKACJA
WŁASNY OPIS DZIAŁAŃ
(ROZPORZĄDZENIE
FIRMY
CLP)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3, H335

Przeniesienie z worka 25
kg do procesu uzdatniania
wody
Etap mieszania
Magazynowanie między
zastosowaniami

100

Stała, proszek

1305-62-0

KATEGORIA
PROCESU
(PROC)

UWALNIANIE DO
ŚRODOWISKA
KATEGORIA (ERC)

KATEGORIA
PRODUKTU

KATEGORIA FUNKCJI

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Środek do regulacji pH

STĘŻ.

POSTAĆ

CAS

KLASYFIKACJA
WŁASNY OPIS DZIAŁAŃ
(ROZPORZĄDZENIE
FIRMY
CLP)

95-97

Ciecz

7664-93-9

Skin Corr. 1A H314

KATEGORIA
PROCESU
(PROC)

UWALNIANIE DO
ŚRODOWISKA
KATEGORIA (ERC)

KATEGORIA
PRODUKTU

KATEGORIA FUNKCJI

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Środek do regulacji pH

Przeniesienie z IBC do
procesu uzdatniania wody
Etap mieszania
Magazynowanie między
zastosowaniami
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Załącznik 3: Referencyjny wykaz sugerowanego wykorzystania
informacji
Tabela stanowi zapis przypadków, gdy zasugerowano wykorzystanie informacji zawartych w karcie charakterystyki
i scenariuszu narażenia jako wsparcia dla spełnienia zobowiązań prawnych opisanych w studium przypadku.
W razie przekazania zaktualizowanych informacji dotyczących chemikaliów taka tabela może pomóc w ocenie,
gdzie należy uwzględnić zmiany otrzymanych informacji.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Karta charakterystyki

Pozwolenie IED b

Pierwsza strona, nagłówek

Zarządzanie ryzykiem, ocena otrzymanych
informacji

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Pozwolenie IED b

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Pozwolenie IED b

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1.4 Numer telefonu alarmowego
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Ocena ryzyka, etap 1

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Pozwolenie IED b
Pozwolenie IED c, e, f, j
Ocena ryzyka, etap 1
Szkolenie pracownika

2.2: Elementy oznakowania

Ocena ryzyka, etap 1
Szkolenie pracownika

2.3 Inne zagrożenia

Pozwolenie IED b
Ocena ryzyka, etap 1

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Pozwolenie IED b
Ocena ryzyka, etap 1

3.1 Substancje
3.2 Mieszaniny
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczególnego postępowania z poszkodowanym
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Ocena ryzyka, etap 3
Szkolenie pracownika
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ŹRÓDŁO INFORMACJI

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

5.1 Środki gaśnicze

Szkolenie pracownika

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szkolenie pracownika

5.3 Informacje dla straży pożarnej
5.4 Informacje dodatkowe

Szkolenie pracownika

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

Szkolenie pracownika

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w
sytuacjach awaryjnych
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i
służące do usuwania skażenia
6.4 Odniesienia do innych sekcji
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Ocena ryzyka, etap 2
Szkolenie pracownika

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych niezgodności
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry dotyczące kontroli

Ocena ryzyka, etap 1

OEL
DNEL
PNEC
8.2 Kontrola narażenia

Pozwolenie IED c, e, f, j
Ocena ryzyka, etap 2
Szkolenie pracownika

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Pozwolenie IED b
Ocena ryzyka, etap 1

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i
chemicznych
9.2 Inne informacje
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność

Ocena ryzyka, etap 1
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ŹRÓDŁO INFORMACJI

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

10.2 Stabilność chemiczna
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10.4 Warunki, których należy unikać
10.5 Materiały niezgodne
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Ocena ryzyka, etap 1
Ocena ryzyka, etap 2

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Pozwolenie IED c, e, f, j

12.1 Toksyczność
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
12.3 Zdolność do bioakumulacji
12.4 Mobilność w glebie
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa opakowaniowa
14.5. Zagrożenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Pozwolenie IED h
Szkolenie pracownika
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ŹRÓDŁO INFORMACJI

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
SEKCJA 16: Inne informacje
(i) Wskazanie zmian:

Zarządzanie ryzykiem, ocena uzyskiwanych
informacji

(ii) Skróty i akronimy:
(vi) Zalecenia dotyczące szkoleń:
(iv) Dodatkowe informacje

Szkolenie pracownika

Plan działania CSR/ES
Obszar działania 5: Wspomaganie przetwarzania informacji na poziomie użytkowników końcowych

ŹRÓDŁO INFORMACJI

SUGEROWANE WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Scenariusz narażenia
Tytuł scenariusza narażenia (krótki tytuł)
1. Sekcja tytułowa

Ocena ryzyka, etap 1

Nazwa scenariusza narażenia/zastosowania
Zakres
2. Warunki stosowania wpływające na narażenie
2.1 Scenariusz przyczyniający się dla środowiska

Szkolenie pracownika

Charakterystyka produktu (wyrobu)
Stosowana ilość, częstość i czas trwania zastosowania (lub wynikający z
okresu eksploatacji)

Ocena ryzyka, etap 2

Warunki i środki techniczne i organizacyjne

Pozwolenie IED g
Pozwolenie IED c, e, f, j
Pozwolenie IED k

Warunki i środki związane z oczyszczalnią ścieków
Warunki i środki związane z uzdatnianiem odpadów (w tym odpadów
wyrobu)

Pozwolenie IED h

Inne warunki wpływające na narażenie środowiska
Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Obowiązki na mocy art. 37
ust. 4 rozporządzenia REACH nie mają zastosowania
2.2 Scenariusz przyczyniający się dla pracownika

Ocena ryzyka, etap 2
Szkolenie pracownika

Charakterystyka produktu
Zastosowane ilości (lub zawarte w wyrobach), częstość i czas trwania
zastosowania/narażenia
Warunki i środki techniczne i organizacyjne
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia
Inne warunki wpływające na narażenie pracowników
Dodatkowe porady dotyczące dobrych praktyk. Obowiązki na mocy art. 37
ust. 4 rozporządzenia REACH nie mają zastosowania
3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych
3.1 Scenariusz przyczyniający się dla środowiska
3.2 Scenariusz przyczyniający się dla pracownika
4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują
w granicach określonych w scenariuszu narażenia

Ocena ryzyka, etap 3
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