
Dziennik Ustaw Nr 26 - 1471 - Poz. 241 i 242 

inne szkodliwe skutki: 

Uwaga: 

- potencjalna zdolność do 
zmniejszania ilości ozonu w 
środowisku, 

- potencjalny wpływ na tworze
nie ozonu w wyniku reakcji fo
tochemicznych, 

- potencjalny wpływ na globalne 
ocieplenie, 

- wpływ na działanie oczyszczal
ni ścieków. 

Informację dotyczącą środowiska należy zamieścić również 
w innych punktach karty charakterystyki, szczególnie infor
mację dotyczącą kontrolowanych zrzutów i awaryjnych 
uwolnień oraz usuwania wycieków (pkt 6, 7,13 i 15 niniejszej 
karty charakterystyki). 

Dopóki nie zostaną ustalone kryteria oceny oddziaływania na 
środowisko substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 roz
porządzenia, informacje powyższe powinny być podawane 
dla tych składników takiej substancji, które zostały zaklasyfi
kowane jako substancje niebezpieczne dla środowiska. 

13. Postępowanie z odpadami 

Jeśli usuwanie substancji (nadwyżki lub odpadu powsta
jącego wskutek możliwego do przewidzenia zastosowania) 
stwarza zagrożenie, należy zamieścić opis tych pozostałości 
oraz informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się 
z nimi . 

Należy wskazać odpowiednie metody usuwania zarów
no substancji, jak i skażonych opakowań (spopielanie, od
zysk materiałów, składowanie itd.). 

Uwaga: 

Należy odwołać się do wszystkich postanowień prawa doty
czących postępowania z odpadami. 

14. Informacje o transporcie 

Należy wskazać wszystkie szczególne środki ostrożności, 
o których użytkownik powinien wiedzieć lub których musi 
przestrzegać w związku z przepisami dotyczącymi transportu 
lub przemieszczania substancji, zarówno na terenie swojego 
zakładu, jak i poza nim. 

Można również podać dodatkowe informacje określone 
w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych 
porozumieniach międzynarodowych w sprawie transportu 
i pakowania niebezpiecznych materiałów. 

15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych 

Należy podać informacje zamieszczone na etykiecie 
zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji, pakowania 
i znakowania niebezpiecznych substancji. 

Jeżeli do substancji objętej kartą charakterystyki odno
szą się określone przepisy dotyczące ochrony ludzi lub śro
dowiska (np. ograniczenia sprzedaży i stosowania, dopusz
czalne wartości narażenia w miejscu pracy itp.), należy je za
mieścić w sposób jak najbardziej pełny. 

16. Inne informacje 

Należy podać wszelkie inne informacje, które mogą być 
istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla ochrony 
środowiska, na przykład: 

- informacje dotyczące niezbędnego szkolenia, 
- zalecane stosowanie i ograniczenia w stosowaniu, 
- dalsze informacje (materiały źródłowe lub miejsce, 

w którym można uzyskać dalsze informacje), 
- źródła danych, na których podstawie opracowano kar

tę charakterystyki. 

Należy także podać datę wydania i nowelizacji karty cha
rakterystyki, jeśli nie są podane gdzie indziej. 

* Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej należy spo
rządzić w języku polskim. 
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WYROK TRYBUNAtU KONSTYTUCYJNEGO 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Wiesław Johann - przewodniczący, 

Teresa Dębowska-Romanowska, 

Lech Garlicki, 

Stefan J. Jaworski, 

Krzysztof Kolasiński - sprawozdawca, 

protokolant - Joanna Szymczak 

z dnia 23 marca 1999 r. 

sygn. akt K. 2/98. 

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 1999 r. na rozpra
wie sprawy z wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników 
postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospoli
tej Polskiej, Ministra Finansów i Prokuratora General
nego, o stwierdzenie, że normy prawne wynikające 
z art. 29 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o po
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późno zm.) oraz art. 104a ustawy 
karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. 
z 1984 r. Nr 22, poz. 103 z późno zm.), w zakresie, w ja
kim odnoszą się do podatników prowadzących apteki, 
są niezgodne z Konstytucją, albowiem naruszają: 
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1) konstytucyjnie gwarantowane każdemu człowieko
wi prawo do ochrony życia i zdrowia wynikające 
z art. 38 i art. 68 ust. 1 Konstytucji oraz 

2) konstytucyjne zasady: zaufania obywateli do pań
stwa i stanowionego przez to państwo prawa oraz 
proporcjonalności, będące składową konstytucyj
nej zasady demokratycznego państwa prawnego, 
wypływającej z art. 2 Konstytucji, 

orzeka: 

Art. 29 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o po
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 559, 
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, 
z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, 
poz. 926 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, 

poz. 905 i Nr 161, poz. 1076) oraz art. 104a ustawy kar
nej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. 
z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, 
z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 
i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, 
poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, 
z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, 
poz. 720, z 1997 r. Nr 71, poz. 449, Nr 79, poz. 485, 
Nr 102, poz. 643, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 
i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 682 i Nr 160, 
poz. 1063), w zakresie, w jakim odnoszą się do podat
ników prowadzących apteki, nie są niezgodne 
z art. 38, art. 68 ust. 1 i art. 2 Konstytucji. 

Wiesław Johann 

Teresa Dębowska-Romanowska Lech Garlicki, 

Stefan J. Jaworski Krzysztof Kolasiński 
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