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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono i krótko omówiono działania podejmowane na rzecz bezpieczeń-
stwa chemicznego i wybrane dokumenty prawne w UE i w Polsce poświęcone temu zagad-
nieniu. Przywołano również przykłady poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych, 
które stanowiły istotny argument przyspieszający prace legislacyjne w dziedzinie zarządzania 
chemikaliami i sytuacjami awaryjnymi przez nie wywołanymi. 
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A b s t r a c t  

The article presents and briefly discusses measures undertaken to ensure chemical safety and 
selected legal documents related with this issue in the EU and in Poland. It also describes 
examples of serious emergency situations involving chemical substances that constituted an 
important argument to speed up legislative work concerning chemical substances 
management and emergency situations they might provoke. 
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1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego i pokrewnych, w których wykorzystywane 
są nierzadko duże ilości substancji i preparatów chemicznych, często o właściwościach 
zagrażających człowiekowi i środowisku naturalnemu, transport chemikaliów, niekiedy na 
bardzo duże odległości, nieumiejętne obchodzenie się z chemikaliami, są przyczynami 
powstawania sytuacji awaryjnych prowadzących do strat w ludziach i długotrwałego 
skażenia środowiska. Poważne awarie przemysłowe, takie jak w Seweso w 1976 r., Bhopal 
w 1984, Czarnobylu w 1986, Mexico City w 1994, Aznalcóllar w 1998, w Baia Mare 
w 2000, Enschede w 2000, Tuluzie w 2001 i wiele innych stanowiły element stymulujący 
podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania sytuacji sprzyjających wystąpie-
niu awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, doskonalenia zarządzania chemikaliami 
i tworzenia sprawnych systemów przewidywania i postępowania na wypadek zaistnienia 
poważnej awarii. 

2. Przegląd wybranych poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych [1] 

4 stycznia 1966 r. – wybuchł pożar stacji zbiorników propanu i butanu we francuskiej 
rafinerii w Feyzin. Pożar spowodował śmierć 18 osób, w tym 11 strażaków i obrażenia 
88 innych osób. Płomień i dym w postaci ogromnego grzyba wznosił się w trakcie tego 
zdarzenia na 600 m wysokości (fot. 1) [2]. Zniszczeniu uległo pięć zbiorników kulistych na 
terenie rafinerii, a poza nią 1475 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub 
zniszczonych. 

 

 
Fot. 1. Słup płomienia i dymu widoczny w trakcie awarii w Fayzin [2] 

Photo 1. Column of fire and smoke visible in the course of emergency in Fayzin 
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7 czerwca 1974 r. – doszło do potężnej eksplozji w fabryce nylonu w Flixborough. 
Wypadek ten zaliczany jest do najpoważniejszych w historii przemysłu chemicznego. 
Powodem wybuchu było ponad 50 ton cyklohexanu uwolnionego z instalacji, prawdopo-
dobnie z powodu uszkodzenia odcinka rurociągu osłabionego wytrzymałościowo i postę-
pującą z czasem korozją. Siła wybuchu oceniana jest na ok. 16 t TNT. Na terenie zakładu 
zginęło 28 osób, 36 było w bardzo ciężkim stanie. Poza terenem zakładu odnotowano 
53 osoby poszkodowane. Uszkodzonych zostało 1821 okolicznych zabudowań oraz 167 
sklepów i warsztatów. Koszt zniszczeń wyniósł ok. 100 mln dolarów. 

1976 r. – w zakładach chemicznych ICMESA w Seveso we Włoszech podczas procesu 
wytwarzania trichlorofenolu z powodu zbyt wysokiej temperatury nastąpiło ulotnienie się 
śmiertelnie trujących gazów: tetrachloru i benzoparadioksyny, które bardzo poważnie 
skaziły teren w okolicy zakładu. Odkażanie prawie 2000 ha trwało 5 lat. 

20 lipca 1978 r. – tankowiec Amoco Cadiz o pojemności 5 razy większej niż Titanic, 
w  wyniku uszkodzenia zanieczyścił 240 mil wybrzeża brytyjskiego, tracąc do morza 
223 000 ton ropy.  

1979 r. – w The Mile Island w USA doszło do awarii systemu chłodniczego reaktora 
jądrowego, w wyniku której nastąpiło częściowe stopienie rdzenia reaktora. Zasięg skażeń 
objął powierzchnię o promieniu 80 km. Ewakuowano wówczas 200 000 mieszkańców. Nie 
zanotowano ofiar śmiertelnych. 

1979 r. – w Nowosybirsku doszło do emisji substancji toksycznych w zakładach broni 
biologiczno-chemicznej. Zginęło 300 osób. 

1982 r. – w miejscowości Salang nastąpiła eksplozja zbiornika z ropą naftową. Zginęło 
2000 ludzi. 

1982 r. – w Caracas (Wenezuela) w wyniku wybuchu benzyny w rurociągu zginęło  
500 osób. 

23 maja 1984 r. – wybuch w zaporowni zakładów wodociągowych w Abbeystead. 
Zginęło 60 osób. Wybuch wywołany został przez mieszankę metanu z powietrzem. Metan 
nagromadził się w zaporowni, najprawdopodobniej przedostając się jednym z przewodów 
w okresie postoju instalacji, który zdarzył się kilka dni przed wybuchem  

4 grudnia 1984 r. – w zakładach produkujących karbid w Bhopal (Indie) doszło do 
awarii, w wyniku której do atmosfery dostało się ok. 40 ton izocyjanianu metylu. Śmierć 
poniosło ponad 2000 ludzi. Odnotowano 100 000 poszkodowanych, poważne straty w in-
wentarzu żywym i w uprawach. 50 tysięcy osób zostało częściowo lub całkowicie okale-
czonych. Na fotografii 2 [3] widać czaszki ofiar katastrofy w Bhopal zachowane do badań 
medycznych. 

 

 

Fot. 2. Czaszki ofiar katastrofy w Bhopal zacho-
     wane do badań medycznych [3] 

Photo 2. Craniums of Bhopal catastrophe victims 
      retained for medical examination
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26 kwietnia 1986 r. – w wyniku eksplozji w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na 
Ukrainie do atmosfery dostały się ogromne ilości promieniowania radioaktywnego prze-
wyższające od 30- do 40-krotnie promieniowanie po wybuchu bomby atomowej w Hiro-
szimie w 1945 r. Na miejscu zginęło 31 osób. Doszło do poważnego skażenia nie tylko 
najbliższych okolic wypadku, ale negatywne efekty odczuło wiele krajów europejskich. 
Szacuje się, że w zasięgu skażenia znalazło się 40% ówczesnego ZSRR, 57% Europy i 3% 
innych krajów półkuli północnej. Rzeczywiste straty wynikłe z katastrofy wg raportu 
Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR) to: 
–  31 ofiar śmiertelnych zmarłych na skutek choroby popromiennej, 
–  pewna liczba ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków budowlanych i zatruć parami 

ołowiu w trakcie akcji ratunkowej, 
–  134 pracowników i ratowników silnie napromieniowanych, u których rozwinęła się 

choroba popromienna, 
–  wysiedlenie mieszkańców ze strefy buforowej o powierzchni 2500 km2, 
–  wyłączenie spod upraw 100 000 ha ziemi rolniczej, 
–  likwidacja 20 kołchozów, 
–  ewakuacja 50 000 mieszkańców miasta Prypeć, 
–  określono szacunkowo liczbę śmiertelnych nowotworów, które rozwinęły się lub mogą 

się rozwinąć w grupie osób silnie napromieniowanych, na 4000. 
1986 r. – w Bazylei (Szwajcaria) na skutek pożaru w magazynie laboratoriów koncernu 

chemicznego Sandoz doszło do przedostania się związków fosforu i rtęci do Renu i zatrucia 
tej rzeki na całej jej długości. 

1989 r. – w Kujbyszewie (b. ZSRR) eksplozja rurociągu gazowego w czasie przejazdu 
dwóch pociągów spowodowała śmierć 500 osób. 

29 marca 1989 r. – supertankowiec Exxon Valdez uderzył w skały u wybrzeży Alaski, 
tracąc ponad 40 mln litrów ropy. Wywołało to gigantyczne straty w środowisku naturalnym 
tego obszaru. Plama ropy naftowej pokryła powierzchnię 1300 km2, a skażeniu uległo  
3800 km wybrzeża. Zginęło 400 000 okazów ptactwa wodnego, wiele rzadkich stworzeń 
wodnych, a wśród nich tysiące fok, morsów i wielorybów. Skażenie środowiska praktycz-
nie uniemożliwiło połowy tamtejszym rybakom. Straty oszacowano na 2,5 biliona dolarów. 
Firma Exxon została zobligowana do wypłacenia odszkodowania na odbudowę równowagi 
ekologicznej zniszczonego obszaru. Na fotografii 3 można zobaczyć spłukiwanie gorącą 
wodą pod ciśnieniem zanieczyszczonego wybrzeża po katastrofie [4]. 

 

 

Fot. 3. Spłukiwanie gorącą wodą pod 
ciśnieniem zanieczyszczonego 
wybrzeża po katastrofie tan-
      kowca Exxon Valdez [4] 

Photo 3. The coast contaminated after 
Exxon Valdez tanker catastrophe 
rinsed with hot water under 
                   pressure 
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5 stycznia 1993 r. – tankowiec Braer wpłynął na mieliznę koło Wysp Szetlandzkich.  
Do wody dostało się 130 000 ton ropy. Duża fala i wiatr rozniosły ropę na znacznej 
przestrzeni. Oceniono, że około 70% ropy wyparowało do atmosfery. 

19 listopada 1994 r. – Awaria w Mexico City w Meksyku na terenie terminalu LPG 
państwowej firmy PEMEX. Awaria wywołana została nieszczelnością rurociągu, co 
doprowadziło do wybuchu wydostającego się na zewnątrz LPG. W trakcie awarii zginęło 
ponad 500 osób, a terminal uległ kompletnemu zniszczeniu. Na fot. 4 przedstawiono 
ratownika na tle płonącego terminalu [5]. 

 

 
 
1998 r. – przerwana tama składowiska odpadów w hiszpańskiej gminie Aznalcóllar 

spowodowała skażenie rzeki Guadiamar i Parku Narodowego Doñana (fot. 5) [6]. 
 

 
 

2000 r. – zniszczona została tama składowiska odpadów w Baia Mare w Rumunii, 
uwalniając 120 ton cyjanku do rzek Lapus, Tisza oraz Dunaju. Spowodowało to zagładę 
tysięcy ryb oraz zniszczenie ekosystemu setek kilometrów rzek w Rumunii i na Węgrzech. 
Rozmycie umocnień osadników w kopalni złota w Baia Mare, należącej do australijskiego 
koncernu Esmeralda, i przedostanie się do środowiska cyjanku potasu, używanego do 
wypłukiwania złota z rudy, prawie przez dwa tygodnie było trzymane w tajemnicy. 

Fot. 4. Ratownik na tle płonącego terminalu LPG w Mexico
                             City [5] 

Photo 4. Rescuer with a burning LPG terminal in Mexico 
                       City in the background 

Fot. 5. Przerwana tama składowiska odpadów 
w  hiszpańskiej gminie Aznalcóllar [6] 

Photo 5. Broken waste storage dam in Spanish 
               district Aznalcóllar 
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Stosowanie roztworów cyjanku do wypłukiwania metali szlachetnych od dawna jest zabro-
nione w krajach rozwiniętych, pomimo to australijski koncern nie poczuwał się do odpo-
wiedzialności za tragedię. W krótkim czasie koncentracja cyjanku w Cisie podniosła się do 
3,7 miligrama w litrze wody, 37 razy przekraczając maksimum tolerancji. W ciągu 15 go-
dzin w rzece życie zamarło. Ocenia się, że potrzeba przynajmniej 20 lat, by się odrodziło. 
Do tego czasu rejony wokół rzeki będą zamknięte niczym tereny wokół Czarnobyla. 

W maju 2000 r. – doszło do wybuchu fajerwerków w fabryce ogni sztucznych 
w Enschede w Holandii. Magazyny, w których nastąpił wybuch ok. 1000 ton prochu, 
znajdowały się w centrum miasta. Co najmniej 20 osób zginęło, a 562 zostały ranne. 
W wyniku eksplozji zniszczonych zostało 400 domów, a 1000 uszkodzonych. Na fot. 6 
znajduje się widok płonącej fabryki [7]. 

 

 
Fot. 6. Katastrofa w zakładach ogni sztucznych w Enschede [7] 

Photo 6. Enschede firework catastophe 

21 września 2001 r. – doszło do wybuchu saletry amonowej w fabryce AZF w Tuluzie. 
Około godziny 10.30 nastąpiła potężna eksplozja. Jej siła była tak wielka, że szyby i tynki 
posypały się w odległym o ponad 2 km od fabryki centrum miasta. Domy stojące bliżej 
fabryki stały się niezdatne do zamieszkania. W powietrze wyleciało i zostało zniszczonych 
wiele zaparkowanych samochodów. Z samej fabryki – rzecz jasna – nic nie zostało: dwa 
budynki fabryczne o długości 100 i wysokości 15 metrów zostały zmiecione z powierzchni 
ziemi. 

Skutki wybuchu były tragiczne. Zginęło 29 osób. Przeszło 1000 zostało rannych – 
w tym kilkadziesiąt poważnie. Ze względu na trującą chmurę gazów, jaka wydobywała się 
ze zgliszcz, mieszkańców Tuluzy wezwano do nieopuszczania domów. Zamknięto metro, 
odwołano wszystkie przyloty i odloty na międzynawowym lotnisku Blagnac, w promieniu 
30 km od miejsca eksplozji wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym. 

Nie była to pierwsza tego typu eksplozja z udziałem saletry amonowej. Wybuchy tego 
związku były przyczyną kilku potężnych katastrof przemysłowych: eksplozji w zakładzie 
chemicznym w Oppau w Niemczech 21 września 1921 r. (561 zabitych), katastrofy 
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w Teksasie 16 kwietnia 1947 r., gdzie wybuch ok. 2300 ton NH4NO3 spowodował ok. 570 
ofiar śmiertelnych i wreszcie katastrofa w Ryongchon (Korea Północna) 23 kwietnia 2004 r. – 
gdzie eksplozję spowodowała kolizja pociągów przewożących saletrę amonową i paliwo. 
Wynikiem tej ostatniej katastrofy było 154 ofiar śmiertelnych i zniszczenie dziesiątków 
domów. 

27 grudnia 2006 r. – w Agule Egba w okolicach Lagos w Nigerii doszło do eksplozji 
rurociągu ropy naftowej. Na miejscu katastrofy odnaleziono ponad 500 spalonych ciał 
ofiar.   

3. Wybrane obszary zagrożeń chemicznych w centrum zainteresowania 
prawodawstwa krajów wysokorozwiniętych 

Analizując poważne awarie z udziałem substancji niebezpiecznych, jakie zdarzyły się 
w bliższej i dalszej przeszłości, można wyróżnić pewne obszary działalności człowieka w kon-
takcie z chemikaliami, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Są to: 
–  działalność przemysłu chemicznego i pokrewnych, w których wykorzystywane są często 

duże ilości niebezpiecznych substancji i preparatów, które po wymknięciu się spod 
kontroli mogą doprowadzić do poważnej awarii, 

–  przemysł jądrowy, w którym pomimo bardzo rygorystycznych przepisów odnośnie do 
zabezpieczeń zdarzają się awarie (np. w The Mile Island i w Czarnobylu), 

–  przesyłanie substancji niebezpiecznych rurociągami, 
–  działalność przemysłu wydobywczego (np. częste wybuchy metanu w kopalniach węgla 

kamiennego), 
–  składowiska odpadów, 
–  transport lądowy (drogowy i kolejowy), 
–  transport wodny śródlądowy, 
–  morski transport wodny (awarie tankowców w ciągu ostatniego półwiecza spowodowały 

zanieczyszczenie mórz i oceanów 2,5 mln ton ropy i jej produktów), 
–  transport lotniczy. 

4. Międzynarodowe i krajowe ustalenia, zalecenia i dokumenty prawne 
dotyczące zapobiegania i właściwego reagowania 

na poważne awarie z udziałem substancji niebezpiecznych 

4.1. Zalecenia i wytyczne OECD w sprawach przeciwdziałania awariom chemicznym 

W 1992 roku w wyniku prac ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju OECD opracowane zostały wytyczne i zalecenia wraz z objaśnieniami i komenta-
rzami. Dokument ten wydano pod tytułem Guiding principles for Chemical accident 
prevention, preparedness and response (Guidance for public authorities, industry, labour 
and others), czyli Główne zasady zapobiegania, przygotowania się i reagowania na awarie 
chemiczne (podręcznik dla władz, przemysłu, pracowników i innych). Do tego opracowania 
dołączono trzy wcześniej wydane dokumenty: 
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–  Decyzję Rady z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących awarii 
mogących spowodować szkody transgraniczne.  

–  Decyzję – zalecenie Rady z dnia 8 lipca 1988 r. dotyczącą przekazywania informacji do 
publicznej wiadomości i udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych 
z zapobieganiem i reagowaniem na awarie z udziałem substancji niebezpiecznych.  

–  Zalecenie Rady z dnia 7 lipca 1989 r. dotyczące zastosowania zasady „kto zanieczyszcza 
ten płaci” do zanieczyszczenia powstałego w wyniku awarii. 
W poradniku zamieszczono zasady zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków, 

obowiązki i zadania władz państwowych, lokalnych, służb ratowniczych, kierownictw 
przedsiębiorstw i pracowników oraz procedury i definicje. 

Regulacje OECD dotyczą „instalacji, zakładów, magazynów i innych stacjonarnych 
obiektów” z wyjątkiem obiektów wojskowych i przemysłu atomowego. Przepisy OECD 
odnoszą się do wszelkich obiektów stacjonarnych, a więc również górnictwa, przemysłu 
paliwowo-energetycznego, systemów przesyłu substancji rurociągami, portów i nabrzeży 
itd. Przepisy OECD nie stosują się do transportu substancji z jednym wyjątkiem: przepisy 
dotyczące planowania awaryjnego, czyli planów operacyjno-ratowniczych obejmują rów-
nież transport. 

System przeciwdziałania awariom chemicznym opracowany przez OECD składa się 
z następujących elementów: samoidentyfikacja zagrożenia i powiadomienie odpowiednich 
władz, opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa, przeprowadzenie analizy zagro-
żeń i podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opracowanie informacji 
o obiekcie, opracowanie wewnętrznego planu awaryjnego i przygotowanie informacji dla 
kompetentnych władz w celu przygotowania przez nie zewnętrznego planu awaryjnego, 
prowadzenie działań w celu ograniczenia lub usunięcia skutków awarii, powiadamianie 
okolicznej ludności (alarmowanie) i opracowanie raportu poawaryjnego, zewnętrzne 
inspekcje i kontrole oraz zagospodarowanie terenów wokół obiektów niebezpiecznych. 

Regulacje OECD są obowiązujące dla państw będących jej członkami. 

4.2. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 174 w sprawie zapobiegania 
dużym awariom przemysłowym 

W dniu 22 czerwca 1993 r. w Genewie w trakcie 80 sesji Konferencja Ogólna 
Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęła konwencję nr 174 wraz z zaleceniem nr 181 
pt. ,,Convention on the prevention of major industrial accidents” („Konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 174 w sprawie zapobiegania dużym awariom 
przemysłowym”). Konwencje po podpisaniu i ratyfikowaniu ich przez członków MOP stają 
się obowiązujące w krajach członkowskich.  

Konwencja ta nie wprowadza szczegółowych regulacji, jak odbywa się to w dyrekty-
wach Unii Europejskiej. Sprawy kryteriów kwalifikacyjnych, listy substancji i inne kwestie 
pozostawiono do uregulowania państwom w ramach ich własnych systemów prawnych. 
Konwencja wyłącza z obszaru stosowania instalacje jądrowe (z wyjątkiem tych, w których 
stosuje się substancje nieradioaktywne), instalacje wojskowe oraz transport substancji poza 
terenem zakładu, z wyjątkiem transportu tych substancji rurociągami. Obejmuje również 
instalacje przemysłu górniczego.  

Instalacja niebezpieczna zgodnie z definicją zawartą w konwencji MOP, oznacza 
instalację do przetwarzania, wykorzystania, przesyłu rurociągiem lub magazynowania 
substancji niebezpiecznej w ilości równej wartości progowej lub większej od tej wartości. 
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Konwencja wprowadza pojęcie wartości progowej, ale jej nie ustala, również ze 
względu na brak wykazu substancji lub ich grup, pozostawiając ten problem do ustalenia 
przez odpowiednie przepisy prawne państw członkowskich.  

Konwencja wymaga od państw członkowskich wprowadzenia przepisów prawa 
ustanawiających zasady i cele polityki zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich 
skutków oraz określenia obowiązków, zadań dotyczących poszczególnych podmiotów tych 
regulacji. Zawiera również postanowienia dotyczące: zagrożeń dla ludzi i środowiska poza 
obszarem zakładu, zagrożeń transgranicznych, udziału pracowników i społeczeństwa 
w  działaniach wynikających z postanowień konwencji, transferu technologii, lokalizacji 
instalacji niebezpiecznych, postępowania w razie awarii, łącznie z opracowaniem planów 
awaryjnych i raportu poawaryjnego.  

4.3. Dyrektywy UE Seveso i Seveso II 

Jednym z elementów, które przyczyniły się do opracowania dyrektywy poświęconej 
problemowi zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, była awaria we włoskiej 
miejscowości Seveso przywoływana już w niniejszym artykule. Dyrektywa Rady 
82/501/EWG z 24 czerwca 1982 r. w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez nie-
które rodzaje działalności przemysłowej miała stać się skutecznym narzędziem chroniącym 
przed wystąpieniem awarii, a w wypadku jej wystąpienia – minimalizującym jej skutki. 
Dyrektywa ta kilkakrotnie była zmieniana: 
–  w 1987 r. Dyrektywą Rady 87/216/EWG, 
–  w 1988 r. Dyrektywą Rady 88/610/EWG, 
–  w 1996 r. Dyrektywą Rady 96/82/WE, zwaną dyrektywą Seveso II lub dyrektywą 

COMACH [8], 
–  i w 2003 r. Dyrektywą 2003/105/WE [9]. 

Dyrektywa Seveso II z poprawkami z 2003 r. ze zmienionym w stosunku do wersji 
z 1982 r. tytułem, który ostatecznie przyjął brzmienie: Zarządzanie zagrożeniami poważ-
nymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych, składa się z 26 artykułów i 6 załącz-
ników.  

Dyrektywa ma ograniczony zakres zastosowania. Zgodnie z artykułem 4 nie dotyczy: 
a) zakładów i instalacji i magazynów wojskowych, 
b) zagrożeń stwarzanych przez promieniowanie jonizujące, 
c) przesyłania substancji niebezpiecznych transportem drogowym, kolejowym, wodnym 

śródlądowym, morskim i powietrznym oraz czasowego ich magazynowania poza zakła-
dami objętymi niniejszą dyrektywą, włączając załadunek, rozładowanie oraz transport 
do i ze środków transportowych w dokach, na nabrzeżach lub stacjach rozrządowych, 

d) przesyłania substancji niebezpiecznych rurociągami, włączając pompownie, poza zakła-
dami objętymi niniejszą dyrektywą, 

e) eksploatacji (badanie, wydobycie i przetwarzanie) kopalin w kopalniach, kamienioło-
mach lub poprzez odwierty, z wyjątkiem chemicznych i cieplnych procesów przetwa-
rzania i składowania odnoszących się do operacji z udziałem substancji niebezpiecz-
nych, których definicję przedstawiono w załączniku I, 

f)  oddalonych od brzegu badań i eksploatacji kopalin, w tym węglowodorów, 
g) składowisk odpadów, z wyjątkiem działających obiektów składowania odpadów kopal-

nianych, z uwzględnieniem stawów i tam osadowych, zawierających substancje niebez-
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pieczne zgodnie z definicją w załączniku I, w szczególności gdy są one wykorzystywane 
w związku z chemicznym i cieplnym przetwarzaniem kopalin. 
Dyrektywa, poza wymienionymi wyjątkami, ma zastosowanie do zakładów, w których 

znajdują się substancje niebezpieczne wyszczególnione w załączniku I, w ilościach rów-
nych lub przekraczających dopuszczalne wartości podane w tonach. W zależności od ilości 
progowych substancji niebezpiecznych wyróżnia się dwie kategorie zakładów: o podwyż-
szonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku. 

Odpowiedzialność za spełnienie wymagań spoczywa na operatorze, czyli dowolnej 
osobie fizycznej lub prawnej, która sprawuje kontrolę nad zakładem lub instalacją. 
Operator zobowiązany jest do ustanowienia na piśmie polityki zapobiegania poważnym 
awariom, do wdrożenia systemu zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami jako 
elementu ogólnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Ma też przygotować raport 
bezpieczeństwa i przekazać go przed rozpoczęciem działalności zakładu. Każda zmiana 
profilu produkcji, rozbudowa lub zmiana ilości lub rodzaju niebezpiecznych substancji 
wymagają zmian w raporcie. Raport bezpieczeństwa ma być przeglądany i aktualizowany 
przynajmniej co 5 lat. W załączniku II podany jest minimalny zakres danych i informacji, 
jakie mają być zawarte w raporcie bezpieczeństwa. Z kolei rozwinięciem artykułów 7 i 9 
jest załącznik III dotyczący systemu zarządzania i organizacji zakładu z punktu widzenia 
zapobiegania poważnym awariom. Wymienione są w nim kwestie, jakie powinny zostać 
uwzględnione w systemie zarządzania zagrożeniami awaryjnymi, elementy poświęcone 
analizie ryzyka wystąpienia awarii i metody zapobiegania oraz wyszczególnione są środki 
zapobiegawcze i działania mające na celu ograniczenie skutków poważnej awarii. 

Operator zobowiązany jest również, zgodnie z artykułem 11 i załącznikiem IV, do 
sporządzenia wewnętrznego planu awaryjnego i przygotowania danych oraz przekazania 
ich odpowiednim władzom w celu opracowania zewnętrznego planu awaryjnego. 

Artykuł 13 i załącznik V obligują do przekazywania informacji o niebezpieczeństwach 
i zagrożeniach generowanych przez zakład wszystkim osobom potencjalnie zainteresowa-
nym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu. W razie wystąpienia poważnej awarii 
operator ma obowiązek, zgodnie z artykułem 14, tak szybko jak to jest możliwe poinfor-
mować kompetentne władze o okolicznościach awarii i podjętych działaniach awaryjnych. 
Państwa członkowskie mają informować Komisję o zaistniałych poważnych awariach. 
Dane te zbierane są w europejskiej bazie poważnych awarii MARS. Kryteria powia-
damiania Komisji o poważnych awariach zawarte są w załączniku VI. Kompetentne władze 
w państwach członkowskich UE mają obowiązek wytypować zakłady, które ze względu na 
bliskość położenia i ilość materiałów niebezpiecznych mogłyby sobie wzajemnie zagrażać. 
Zakłady takie powinny uwzględniać w swoich politykach zapobiegania awariom i planach 
awaryjnych możliwość zwielokrotnienia zagrożenia wynikającą z sąsiedztwa innych nie-
bezpiecznych zakładów. 

Państwa członkowskie są zobowiązane do składania w cyklu trzyletnim raportów 
dotyczących poważnych awarii i funkcjonowania przepisów wynikających z dyrektywy 
Seveso II. Na tej podstawie co 3 lata Komisja publikuje podsumowanie uzyskanych 
informacji. Ostatnie takie podsumowanie wydane zostało 29 sierpnia 2008 r.  

Treści dyrektywy są implementowane do systemów prawnych w państwach człon-
kowskich. 
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4.4. Dyrektywa Seveso II w polskim ustawodawstwie  

W Polsce treść dyrektywy Seveso II rozszerzonej w 2003 r. została zawarta w tytule 
IV ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 
26 stycznia 2006 r. [10]. Kolejne zmiany do ustawy pojawiły się w 2008 r., uwzględniając 
wszelkie poprawki, jakie zostały do niej w międzyczasie wprowadzone.   

Tytuł IV ustawy dotyczy poważnych awarii. 
W jego skład wchodzą trzy działy: 

Dział I  –  traktujący o przepisach ogólnych. 
Dział II  –  dotyczący instrumentów prawnych służących przeciwdziałaniu poważnej awarii 

przemysłowej. Dział ten podzielony jest na trzy rozdziały: 
 Rozdział 1  –  Przepisy ogólne. 
 Rozdział 2  –  Obowiązki prowadzącego zakład stanowiący zagrożenie wystą-

pienia awarii przemysłowej. 
 Rozdział 3  –  Obowiązki organów administracji związane z awarią przemy-

słową. 
Dział III  –  współpraca międzynarodowa. 

Natomiast załączniki do dyrektywy Seveso II wydane zostały w Polsce w formie 
rozporządzeń. 
–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się 
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z dnia 31 stycznia 
2006 r. Nr 30, poz. 208). 

–  Odpowiednikiem załącznika II do dyrektywy Seveso II jest Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104,  
poz. 970) z poprawkami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 12 września 2005 r. Nr 197, poz. 1632 zmieniającym rozporządzenie 
w  sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa zakładu 
o dużym ryzyku. 

–  Innym ważnym aktem wykonawczym dotyczącym zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 1219) w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze. Rozporządzenie to ma zostać 
znowelizowane zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez ministra 
gospodarki w 2008 r. 

–  Odpowiednikiem V załącznika Dyrektywy Seveso II jest Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 712) w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komen-
danta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

–  Załącznikowi VI z dyrektywy Seveso II odpowiada Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 
zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5, poz. 58) obowią-
zujące od 1 lutego 2003 r.  
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4.5. Norma PN-EN ISO 14001:2004 [11] 

Gotowość i reagowanie na awarie, jak również identyfikowanie znaczących aspektów 
środowiskowych jest przejawem troski o bezpieczeństwo środowiska w szerokim tego 
słowa znaczeniu, zawartym w normie PN-EN ISO 14001:2004. Norma ta stanowi podstawę 
do oceny przy wdrażaniu w przedsiębiorstwie systemu zarządzania środowiskowego. 
Problem reagowania na awarie przedstawiony jest wyraźnie punkcie 4.4.7. Norma mówi 
o konieczności ustanawiania procedur identyfikowania możliwych sytuacji awaryjnych, 
które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowania na nie. Ten sam punkt zawiera 
stwierdzenie, że organizacja powinna reagować na występujące niebezpieczne sytuacje 
i awarie i zapobiegać im lub ograniczać związane z nimi niekorzystne wpływy na środo-
wisko. Nie ma, co prawda, w tekście punktu 4.4.7 mowy o substancjach chemicznych 
zagrażających w wyniku wystąpienia awarii, ale już w załączniku A do normy w punkcie 
A.4.7 wśród zagrożeń w zakładzie wymienia się: palne substancje płynne, sprężone gazy 
czy też wspomina się o usuwaniu skutków wycieków. 

Stosowanie normy jest dobrowolne i staje się dopiero wtedy obligatoryjne, jeśli zakład 
decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wg omawianej normy. 

5. Uregulowania prawne dotyczące bezpiecznego użytkowania i transportowania 
materiałów promieniotwórczych 

5.1. Ważniejsze dokumenty prawne regulujące tę problematykę w UE 

Na terenie UE dwa ważne dokumenty prawne poświęcone są bezpieczeństwu w zakre-
sie użytkowania i transportu materiałów radioaktywnych. Są to: 
–  Dyrektywa Rady 2003/122/EUROATOM z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli 

wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz. U. UE L 346 
z dnia 31.12.2003, s. 57, Dz. U. UE polskie wydanie specjalne, rozdział 15, t. 7, s. 694). 

–  Dyrektywa Rady 2006/117/EUROATOM z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru 
i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz spalonego paliwa 
jądrowego (Dz. U. UE L 337 z dnia 5.12.2006 r., s. 21). 

5.2. Implementacja dyrektyw UE poświęconych kontroli nad substancjami radioaktywnymi 
do prawodawstwa polskiego 

Postanowienia dyrektyw 2003/122/EUROATOM i 2006/117/EUROATOM są zawarte 
w ustawie Prawo atomowe. 

Ujednolicony tekst ustawy Prawo atomowe z poprawkami do 2007 r. znajduje się 
w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 14 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 276), natomiast dnia 11 kwietnia 2008 r. pojawiła się 17-stronicowa zmiana do ustawy 
Prawo atomowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583), obowiązująca od 25 grudnia 2008 r.  

Rozdziałami ustawy, które w szczególny sposób zwracają uwagę na sprawy bezpieczeń-
stwa i postępowania w wypadku zdarzeń awaryjnych, są:  
–  Rozdział 3 traktujący o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej. 
–  Rozdział 4 poświęcony obiektom jądrowym, wokół których należy tworzyć obszary 

ograniczonej użyteczności zgodnie z postanowieniami Prawa Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902). 



 87

–  Rozdział 6 poświęcony kontroli, ewidencji i odpowiedzialności za użytkowanie źródeł 
promieniowania jądrowego. 

–  Rozdział 7 definiujący postępowanie z odpadami i wypalonym paliwem jądrowym. 
–  Rozdział 8 poświęcony transportowi materiałów jądrowych, źródeł promieniowania 

jonizującego i wypalonego paliwa jądrowego. 
–  Rozdział 11 traktujący o postępowaniu na wypadek zdarzeń radiacyjnych. 

Postępowanie na wypadek zdarzenia radiacyjnego reguluje szczegółowo Rozporządze-
nie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryj-
nego w wypadku zdarzeń radiacyjnych obowiązujące od dnia 7 sierpnia 2007 r. (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 131, poz. 712). 

6. Przesyłanie substancji niebezpiecznych rurociągami 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu substancji niebezpiecznych rurociągami 
znajdują zastosowanie zarówno zalecenia i wytyczne OECD w sprawach przeciwdziałania 
awariom chemicznym wspomniane w punkcie 4.1, jak i Konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 174 w sprawie zapobiegania dużym awariom przemysłowym. 
Problem ten jest natomiast poza zakresem stosowalności dyrektywy Seveso II, aczkolwiek 
rozważana jest możliwość rozszerzenia zakresu jej stosowalności również dla przesyłu 
substancji niebezpiecznych rurociągami. Problem rurociągów jest szczególnie istotny, 
biorąc pod uwagę fakt, że na terenie UE wysokociśnieniowa sieć gazu ziemnego ma 
180 000 km, a dystrybucyjna sieć niskociśnieniowa gazu ziemnego przekracza 1 mln km. 
Z kolei sieć lądowa rurociągów przesyłowych ropy naftowej i jej produktów na terenie Unii 
to ok. 31 000 km. Z polskich dokumentów prawnych odnoszących się do transportu 
rurociągami należy wymienić Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych oraz rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne, służące do transportu ropy naftowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 243,  
poz. 2063). 

7. Drogowy i kolejowy transport materiałów niebezpiecznych 

7.1. Umowa ADR [12] 

Umowa ADR jest europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogo-
wego materiałów niebezpiecznych sporządzoną w Genewie 30 września 1957 r. Została 
opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Umowa ADR 
została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane co dwa lata 
z początkiem nieparzystego roku. Najnowsza wersja ADR pochodzi z 1 stycznia 2009 r. 
Wedle przepisów ADR pod pojęciem „towary niebezpieczne” należy rozumieć materiały 
i przedmioty, których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony albo dopusz-
czony, ale pod pewnymi warunkami zawartymi w przepisach ADR.  

Informacje potrzebne do klasyfikacji substancji wg przepisów ADR są do odnalezienia 
w 14 punkcie karty charakterystyki danego towaru. Są tam podane: klasa ADR i grupa 
pakowania, numer rozpoznawczy materiału UN i nazwa materiału wg UN. 
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Istotnym elementem mającym zwiększyć bezpieczeństwo przewozu materiałów niebez-
piecznych, wymaganym zarówno przez ADR, jak i odpowiednie przepisy krajowe, jest 
obowiązek powoływania doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie takich towarów. 

Umowa ADR ujmuje to następująco: „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność 
obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, 
napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw 
bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspiera- 
nie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką 
działalnością”. 

7.2. Dyrektywa 94/55/WE 

Innym europejskim dokumentem dotyczącym transportu drogowego jest dyrektywa 
„Transport drogowy towarów niebezpiecznych” z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz. U. WE L 275 
z dnia 28.10.1996 r.). 

7.3. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

W Polsce obowiązuje ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  
z dnia 28 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 28.11.2002 r. Nr 199, poz. 1671). Ustawa 
była ośmiokrotnie zmieniana. Ostatnia to ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 192, poz. 1381 obowiązująca od dnia 3 listopada 2007 r.). 

Ustawie towarzyszy wiele rozporządzeń wykonawczych, ze względu jednak na ograni-
czenia objętości publikacji wymienione zostanie jedno, a mianowicie: Rozporządzenie 
Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których 
przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 742). 

7.4. RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych ważny od dnia 1 stycznia 2007 r. zmieniający 

poprzednią wersję z 2005 r. [13] 

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych jest 
składową umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) ważnej 
od 1 lipca 2006 r. Jednym z postanowień tych przepisów jest właściwe oznakowanie jedno-
stek transportowych, przewożących materiały niebezpieczne (wagonów, kontenerów, 
samochodów ciężarowych). Każda jednostka transportowa załadowana materiałami nie-
bezpiecznymi powinna być oznakowana tablicami barwy pomarańczowej z naniesionymi 
numerami rozpoznawczymi zagrożenia (górne pole) oraz numerem określającym substan-
cję, kod UN (dolne pole). Tablice są nanoszone na obu ścianach bocznych cysterny lub 
kontenerów (np. 33 UN 1203). 

W górnej części tablicy znajduje się dwu- lub trzycyfrowy numer rozpoznawczy 
informujący, jakie zagrożenie stanowi przewożony ładunek. Poszczególne cyfry oznaczają: 
–  2 – emisja gazu,  
–  3 – substancja ciekła łatwopalna lub ulegająca samoczynnemu nagrzewaniu,  
–  4 – substancja stała łatwopalna,  
–  5 – właściwości utleniające,  
–  6 – działanie trujące lub zakaźne,  
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–  7 – działanie promieniotwórcze,  
–  8 – działanie żrące,  
–  9 – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją.  

Jeśli transportowany ładunek charakteryzuje się tylko jednym z możliwych zagrożeń, 
wówczas po określającej cyfrze następuje zero. Jeśli natomiast dane zagrożenie jest 
szczególnie nasilone, to odpowiednią cyfrę podwaja się (np. 33 oznacza substancję ciekłą 
bardzo silnie łatwopalną). Dodatkowo jeśli numer zagrożenia poprzedzony jest literą ,,X”, 
oznacza to, że w wypadku pożaru do gaszenia nie można używać wody. Numer w dolnej 
części tablicy to kod UN przewożonej substancji. Nie niesie on informacji o zagrożeniu, 
lecz określa rodzaj przewożonego ładunku. 

7.5. Dyrektywa 96/49/WE „Transport kolejowy towarów niebezpiecznych” 

Obowiązuje też dyrektywa mająca swoje odzwierciedlenie w prawodawstwie państw 
członkowskich z dn. 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw UE 
w  zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. U. WE L 235 z dn. 
17.09.1996 r.). 

7.6. Ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych 

W dniu 31 marca 2004 r. wyszła ustawa o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 97, poz. 962 z późn. zm.). 

8. Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych [14] 

Transport lotniczy odbywa się w warunkach nieporównywalnych z transportem lądo-
wym. Obecne są dodatkowe czynniki utrudniające bezpieczny transport. Należą do nich: 
występujące różnice ciśnień, zmiana wysokości, duże różnice temperatur między wnętrzem 
samolotu a jego otoczeniem i dodatkowe czynniki występujące podczas startu i lądowania. 
Dlatego też materiały niebezpieczne, czyli artykuły, substancje i związki, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, środków przewozowych i wszelkich innych ele-
mentów uczestniczących w procesie transportu od momentu przekazania przez nadawcę do 
chwili dostarczenia przez odbiorcę, muszą mieć stworzone takie warunki, by uzyskać pełną 
gwarancję ich bezpiecznego dostarczenia do odbiorcy. 

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ustanowiona w Chicago 5 grud-
nia 1944 r., obowiązująca z późniejszymi poprawkami do chwili obecnej, nie zawiera 
szczegółowych sformułowań dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. W Polsce 
konwencja obowiązuje od 1959 r. [15]. 

Ważnym dokumentem zawierającym międzynarodowe standardy i zalecane procedury 
jest Aneks 18 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydany przez 
ICAO. Jest on okresowo nowelizowany. Sam aneks jest jednak dokumentem zbyt ogólnym 
i wymaga szczegółowych przepisów. 

Pierwsze takie przepisy regulujące kwestie przewozu materiałów niebezpiecznych 
zostały opracowane w 1953 r. przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego 
IATA.  
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W 1983 roku pod auspicjami ONZ powstały pierwsze ogólnoświatowe przepisy w tym 
zakresie tematycznym opracowane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywil-
nego ICAO. Znane są jako Instrukcje Techniczne ICAO (Technical Instructions for the 
Safe Transport of Dangerous Googs by Air – Doc. 9284). Przepisy i instrukcje są z roku na 
rok nowelizowane. Obecnie obok Doc. 9284 obowiązuje również Suplement tych instrukcji 
– Doc. 9284SU. Należy ponadto wyszczególnić instrukcję postępowania przy nagłym wy-
padku samolotu wywołanym z powodu substancji niebezpiecznych (Emergency Response 
Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods – Doc. 9481). Innym przykła-
dem ciągłej nowelizacji jest podręcznik Przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych 
(Dangerous Goods Regulations) wychodzący każdego roku, ze zmianami, które mają 
zwiększyć bezpieczeństwo przewozu. Poza wymienionymi dokumentami istnieje wiele 
dodatkowych międzynarodowych i instytucjonalnych przepisów i uregulowań prawnych 
i operacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w przewozie materiałów niebez-
piecznych. Oczywiście, głównymi źródłami tych dokumentów są IATA i ICAO, ale poza 
nimi można tu wymienić jeszcze Międzynarodową Agencję Energii Atomowej IAEA, 
Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego ECAC, Zrzeszenie Władz Lotniczych JAA, 
Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL oraz 
Network Logistics Group z siedzibą w Brukseli.  

Poza międzynarodowymi ustaleniami dotyczącymi bezpiecznego transportu materiałów 
niebezpiecznych drogą powietrzną poszczególne państwa i linie lotnicze mają prawo zgła-
szać własne dodatkowe ograniczenia czy zastrzeżenia odnośnie do niektórych materiałów, 
opakowań lub konieczności uzyskania przed wysyłką specjalnej zgody lokalnych władz. 

W Polsce przejawem dostosowywania przepisów krajowych do unijnych jest ustawa 
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r. Nr 130, poz. 1112 
z późn. zm.). Ostatnim takim dokumentem zmieniającym jest ustawa z dnia 25 kwietnia 
2008 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2008 r. Nr 97, poz. 625). 

9. Materiały wybuchowe 

Pełna kontrola nad materiałami wybuchowymi ma również kolosalne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Przykłady z przeszłości wykazują, że wiele katastrof 
było wywołanych przez wybuchy. 

W UE funkcjonują dyrektywy ATEX regulujące problematykę atmosfer wybuchowych. 

9.1. Dyrektywa ATEX 94/9/WE [16] 

Dyrektywa 94/9/WE skierowana jest do wytwórców i precyzuje wymagania, jakie mu-
szą spełniać wyroby (urządzenia, systemy ochronne, urządzenia zabezpieczające, sterujące 
i regulacyjne) stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. 

Została ona poprawiona Corrigendum R(02) i R(05). Dyrektywę uzupełniono 64-stroni-
cowym przewodnikiem (ATEX Guidelines), który nowelizowany był dwukrotnie: w 2005 
i 2008 r. 

Dyrektywa ATEX 94/9/WE ma zastosowanie do urządzeń, które mają własne źródło 
zapłonu (np. możliwość wyładowań elektrycznych, elektryczność statyczna, wyższe tempe-
ratury), systemów ochronnych i urządzeń zabezpieczających stosowanych w atmosferach 
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wybuchowych. Atmosfery wybuchowe stanowią mieszaniny gazów, par, pyłów z powie-
trzem w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Za spełnienie jej wymogów odpowiada 
wytwórca. 

9.2. Dyrektywa ATEX 1999/92/WE 

Dyrektywa ATEX 1999/92/WE [16] stawia wymagania pracodawcom w celu zapew-
nienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na występowanie atmosfer wybuchowych. 
Dyrektywa ta dotyczy miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 

9.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2005 r. 

Wymagania dyrektywy ATEX 94/9/WE znajdują się w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybu-
chem (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2203). 

9.4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa (Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004). 

10. Rozporządzenie UE REACH [17] 

Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakre-
sie chemikaliów (REACH) było wynikiem troski o bezpieczeństwo człowieka i środowi-
ska. Miało również uporządkować sytuację prawną w zakresie obrotu chemikaliami i w tym 
celu wyeliminować lub zastąpić kilkadziesiąt dotychczasowych dokumentów prawnych, nie 
zawsze spójnych, dotyczących chemikaliów. Już w samym tytule rozporządzenia o pełnym 
brzmieniu wymieniono 8 dyrektyw i rozporządzeń, które zostały przez REACH zmienione 
lub uchylone.  

Założenia do rozporządzenia REACH powstały już w 2001 r., kiedy to wydano Białą 
Księgę, w której na 32 stronach zamieszczono „Strategię przyszłej polityki dotyczącej 
chemikaliów”. Zwrócono tam uwagę na:  
–  niedostatek informacji o zagrożeniach ze strony nowych substancji, 
–  zagrożenia wywołane przez trwałe zanieczyszczenia organiczne POPs (Persistent 

Organic Pollutions), 
–  promowanie badań bez wykorzystania zwierząt kręgowych, 
–  wcielanie nowych zasad bez szkody dla swobodnego przepływu towarów, 
–  regularnie aktualizowaną dyrektywę 67/548/EWG dotyczącą klasyfikacji, pakowania 

i etykietowania substancji niebezpiecznych, 
–  konieczność harmonizacji systemu oznakowań z Globalnym Systemem GHS. 
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Pomimo dość krótkiego czasu, jaki upłynął od wejścia w życie rozporządzenia (WE) 
1907/2006, doczekało się ono już dwóch dokumentów dostosowujących (rozporządzenia: 
(WE) nr 1354/2007 i (WE) nr 987/2008) i jednego sprostowania z dnia 31 maja 2008 r. Po-
szczególne elementy rozporządzenia REACH wprowadzane są stopniowo w życie, począw-
szy od 2007 r. aż do 2018 r. Wdrożenie REACH jest poważnym krokiem naprzód w za-
pewnieniu bezpieczeństwa chemicznego na terenie Unii Europejskiej. 

11. GHS – Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji 
i Oznakowania Chemikaliów 

Pierwszym krokiem do globalnie ujednoliconego systemu klasyfikacji i oznakowania 
chemikaliów była rezolucja uchwalona w 1989 r. przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (ILO). Dotyczyła harmonizacji systemów klasyfikacji i oznakowania przy stosowa-
niu niebezpiecznych substancji w pracy. Następnie w raporcie ONZ na temat środowiska 
i rozwoju, będącego wynikiem obrad Konferencji w Rio de Janeiro, znalazły się założenia 
do GHS. Odpowiedzią UE na postanowienia Konferencji w Rio de Janeiro było powstanie 
dyrektywy 1999/45/WE zobowiązującej państwa członkowskie do działań harmoni-
zacyjnych w zakresie systemu klasyfikacji substancji i preparatów niebezpiecznych. 
W 2003 r. Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Produktów Chemicznych 
GHS został opublikowany w postaci obszernego wydawnictwa książkowego jako dokument 
ONZ o sygnaturze ST/SG/AC10/30, zwany również Fioletową Księgą. W 2005 r. ONZ 
publikuje pierwszą nowelizację GHS i rekomenduje wdrażanie systemu na całym świecie. 
Dalszym krokiem w dziedzinie zarządzania chemikaliami była Międzynarodowa 
Konferencja w Dubaju w lutym 2006 r., gdzie wypracowano Zasady Strategicznego 
Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM). Kolejna, druga 
nowelizacja GHS wydana została 1 stycznia 2007 r. System GHS jest tak skonstruowany, 
że poszczególne państwa mogą wykorzystywać go zarówno w całości, jak i przyjmować 
tylko niektóre z jego elementów. 

Rozporządzenie wdrażające w państwach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) system 
GHS zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w dniu 16 grudnia 2008 r. W tym 
samym dniu uchwalono dwa rozporządzenia i jedną dyrektywę [18]. Są to: 
–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE nr L 353 z dnia 31 grudnia 2008 r.),  

–  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 
2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin (Dz. U. UE nr L 354 z dnia 31 grudnia 2008 r.),  

–  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 
2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu 
dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 
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System GHS stanowi kolejny przejaw troski o bezpieczeństwo w obrocie chemikaliami 
i to w skali nie tylko europejskiej, ale ogólnoświatowej. 
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