
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123,
poz.1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145 i Nr 142, poz.1187) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Informacje o preparacie niebezpiecznym, które
nale˝y przedstawiç Inspektorowi do Spraw Substancji

i Preparatów Chemicznych, w przypadku gdy nie jest
wymagane dostarczenie karty charakterystyki, okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Je˝eli preparaty niebezpieczne, o których mo-
wa w § 1, b´dà si´ znajdowa∏y w obrocie w dniu 
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, informacje, o któ-
rych mowa w § 1, przedstawia si´ do dnia 31 marca
2003 r. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 stycznia 2003 r.

w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie 
karty charakterystyki

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 stycznia 2003 r. (poz. 170)

INFORMACJE NA TEMAT PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SPRZEDAWANEGO W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ
DLA WSZYSTKICH KONSUMENTÓW, GDY DOSTARCZENIE KARTY CHARAKTERYSTYKI NIE JEST

WYMAGANE

1. Nazwa lub imi´ i nazwisko oraz adres i numer te-
lefonu:

1) producenta preparatu niebezpiecznego, w przypad-
ku preparatów produkowanych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

2) importera lub dystrybutora preparatu niebezpiecz-
nego, w przypadku preparatów produkowanych
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nazwa handlowa preparatu niebezpiecznego.

3. Oznakowanie opakowania preparatu niebez-
piecznego:

1) symbole znaków ostrzegawczych;

2) zwroty R — wskazujàce rodzaj zagro˝enia;

3) zwroty S — okreÊlajàce warunki bezpiecznego sto-
sowania preparatu niebezpiecznego.

4. Sk∏ad preparatu niebezpiecznego i informacja
o sk∏adnikach:

1) przedstawia si´ sk∏adniki stwarzajàce zagro˝enie
dla zdrowia cz∏owieka lub dla Êrodowiska oraz ich
st´˝enia lub zakres st´˝eƒ w jakich wyst´pujà, je˝e-
li sà obecne w preparacie w st´˝eniach równych
lub wi´kszych od st´˝eƒ przedstawionych w tabe-

li 1, chyba ̋ e w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawà”,
podane sà ich ni˝sze st´˝enia;

2) przedstawia si´ klasyfikacj´ sk∏adników zgodnie
z brzmieniem okreÊlonym w wykazie substancji
niebezpiecznych, stanowiàcym za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy, lub klasyfikacjà dokonanà na podstawie
kryteriów zawartych w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, podajàc symbole
okreÊlajàce kategori´ niebezpieczeƒstwa oraz nu-
mery przypisanych zwrotów R;

3) sk∏adniki przedstawia si´, podajàc ich nazwy
w brzmieniu okreÊlonym przepisami ustawy oraz,
je˝eli sà dost´pne, ich numery WE (zgodnie z defi-
nicjà okreÊlonà w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 4 ust. 3 ustawy) i numer CAS (numer nada-
ny przez Chemical Abstract Service), z wyjàtkiem
tych przypadków, gdy z uwagi na zachowanie ta-
jemnicy handlowej ujawniane sà jedynie alterna-
tywne nazwy rodzajowe sk∏adników, okreÊlone
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 26 ustawy;

4) z uwagi na tajemnic´ handlowà lub dotyczàcà pro-
cesu produkcji nie jest konieczne podanie pe∏nego
sk∏adu preparatu niebezpiecznego (to˝samoÊci
wszystkich sk∏adników i ich st´˝eƒ).



5. Identyfikacja zagro˝eƒ:

1) podaje si´ klasyfikacj´ preparatu niebezpiecznego,
wskazujàc stwarzane przez preparat zagro˝enia dla
zdrowia cz∏owieka lub Êrodowiska;

2) opisuje si´ najwa˝niejsze szkodliwe skutki dla zdro-
wia cz∏owieka lub dla Êrodowiska spowodowane
stosowaniem preparatu niebezpiecznego, w tym
stosowaniem niew∏aÊciwym, które mo˝na przewi-
dzieç w racjonalny sposób, oraz stwarzajàce zagro-
˝enie w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne;

3) wskazuje si´ inne zagro˝enia, nieuj´te w kryteriach
klasyfikacji, o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, w szczegól-
noÊci takie, jak pylenie, zmra˝anie, duszàce dzia∏a-
nie gazów, szkodliwe dzia∏anie na organizmy ˝yjà-
ce w glebie, które zwi´kszajà zagro˝enie stwarzane
przez preparat niebezpieczny.

6. W∏aÊciwoÊci fizykochemiczne:

1) postaç — informacja o stanie fizycznym (sta∏y, cie-
k∏y, gazowy) oraz o kolorze preparatu; 

2) zapach — je˝eli zapach preparatu jest wyczuwalny,
podaje si´ jego krótki opis;

3) pH — podaje si´ wartoÊç pH preparatu lub jego roz-
tworu wodnego; w tym równie˝ st´˝enie;

4) temperatura: 

— wrzenia/zakres temperatur wrzenia,

— topnienia/zakres temperatur topnienia,

— zap∏onu,

— samozap∏onu;

5) palnoÊç (cia∏o sta∏e, gaz);

6) w∏aÊciwoÊci wybuchowe;

7) w∏aÊciwoÊci utleniajàce;

8) pr´˝noÊç par;

9) g´stoÊç wzgl´dna;

10) rozpuszczalnoÊç:

— w wodzie,

— w rozpuszczalnikach organicznych, z okreÊle-
niem rozpuszczalnika;

11) wspó∏czynnik podzia∏u n-oktanol/woda;

12) inne dane — wskazuje si´ w∏aÊciwoÊci preparatu
majàce istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa,
w szczególnoÊci g´stoÊç par, zdolnoÊç mieszania
si´, lotnoÊç, przewodnictwo, lepkoÊç.

7. Informacje toksykologiczne:

1) podaje si´ zwi´z∏y, ale pe∏ny i wszechstronny opis
wszelkich skutków toksycznego dzia∏ania prepara-
tu niebezpiecznego, które mogà wystàpiç w wyni-
ku kontaktu z preparatem;

2) opisuje si´ niebezpieczne dla zdrowia cz∏owieka
skutki, wynikajàce z nara˝enia na dzia∏anie prepa-
ratu niebezpiecznego, opierajàc si´ na doÊwiadcze-
niach praktycznych oraz wnioskach z badaƒ nauko-
wych, podaje si´ informacje o ró˝nych drogach na-
ra˝enia (uk∏ad oddechowy, uk∏ad pokarmowy, skó-
ra, oczy) oraz opisuje si´ objawy nara˝enia w od-
niesieniu do fizycznych, chemicznych i toksykolo-
gicznych cech preparatu niebezpiecznego;

3) uwzgl´dnia si´ opóênione i bezpoÊrednie znane
skutki nara˝enia oraz oddalone efekty krótko- i d∏u-
gotrwa∏ego nara˝enia, w szczególnoÊci uczulenie,
dzia∏anie rakotwórcze, dzia∏anie mutagenne oraz
wp∏yw na rozrodczoÊç, w tym dzia∏anie teratogen-
ne.

8. Informacje ekologiczne:

1) przedstawia si´ wp∏yw na Êrodowisko oraz zacho-
wanie i dalsze losy preparatu niebezpiecznego
w Êrodowisku, uwzgl´dniajàc jego w∏aÊciwoÊci,
sk∏ad i mo˝liwe do przewidzenia sposoby stosowa-
nia, tego samego rodzaju informacje podaje si´ dla
niebezpiecznych produktów powstajàcych w wyni-
ku rozk∏adu sk∏adników preparatu niebezpieczne-
go;

2) informacje ekologiczne zawierajà w szczególnoÊci
dane dotyczàce:

a) mobilnoÊci:

— znanego lub przewidywanego podzia∏u w ró˝-
nych cz´Êciach ekosystemu (wodach, glebie,
atmosferze), 

— napi´cia powierzchniowego,

— absorpcji/desorpcji,

— innych w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, 

b) rozk∏adu:

— biotycznego i abiotycznego,

— tlenowego i beztlenowego,

c) trwa∏oÊci,

d) kumulacji: 

— potencjalnej zdolnoÊci do biokumulacji,

— potencjalnej zdolnoÊci do biozat´˝ania,

e) ekotoksycznoÊci: 

— wp∏ywu na organizmy wodne,

— wp∏ywu na organizmy glebowe,

— wp∏ywu na roÊliny i zwierz´ta làdowe,

f) innych szkodliwych skutków:

— potencjalnej zdolnoÊci do niszczenia warstwy
ozonowej,

— potencjalnego wp∏ywu na tworzenie ozonu
w wyniku reakcji fotochemicznych,

— potencjalnego wp∏ywu na globalne ocieple-
nie,

— wp∏ywu na dzia∏anie oczyszczalni Êcieków.
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Tabela 1. St´˝enia sk∏adników preparatu niebezpiecznego stwarzajàcych zagro˝enie dla zdrowia cz∏owieka lub
dla Êrodowiska, które powodujà koniecznoÊç umieszczenia tych sk∏adników w sk∏adzie preparatu,
zgodnie z ust. 4 pkt 1 za∏àcznika do rozporzàdzenia
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo!

ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.

Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto  prenumeraty*) na  2003 r.  (w  tym  7%  VAT):

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ — 1225,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI  B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA — 34,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA — 46,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA — 26,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Informujemy, ̋ e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.

*) Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.


