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1. Wprowadzenie

Problem w³aœciwego zarz¹dzania substancjami i preparatami chemicznymi, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem roli substancji i preparatów niebezpiecznych, dotyka wielu zagad-
nieñ spo³ecznych i ekonomicznych, takich jak ochrona œrodowiska, konkurencyjnoœæ prze-
mys³u, warunki pracy oraz ochrona zdrowia pracowników. Substancje niebezpieczne mog¹
byæ przyczyn¹ ró¿norodnych zmian w organizmie, pocz¹wszy od nowotworów, poprzez
wp³yw na p³odnoœæ czy uszkodzenia p³odu, uszkodzenia mózgu i uk³adu nerwowego, po
astmê, uczulenia i choroby skórne. W zale¿noœci od substancji i dawki poch³oniêtej przez
organizm zmiany te mog¹ wyst¹piæ po jednorazowym lub d³ugotrwa³ym nara¿eniu na ich
dzia³anie (zdolnoœæ biokumulacji niektórych substancji).

Zak³ady Górnicze „Rudna”, bêd¹ce integraln¹ czêœci¹ KGHM Polska MiedŸ S.A., w spo-
sób wyraŸny deklaruj¹ zainteresowanie kreowaniem bezpiecznych warunków pracy, jak
równie¿ osi¹ganiem wyraŸnych efektów dzia³alnoœci œrodowiskowej poprzez nadzorowanie
ca³okszta³tu wp³ywu swoich dzia³añ na zdrowie ludzi oraz na œrodowisko. Technologia
eksploatacji z³ó¿ rud polimetalicznych stosowana w wyrobiskach podziemnych Zak³adów
Górniczych „Rudna” oparta jest na urabianiu materia³u skalnego za pomoc¹ materia³ów
wybuchowych, a nastêpnie transporcie poziomym i pionowym urobku, który kieruje siê do
dalszej przeróbki prowadzonej ju¿ przez odrêbny Oddzia³ KGHM Polska MiedŸ S.A. –
Zak³ady Wzbogacania Rud.

Ze wzglêdu na wielkoœæ oraz charakter dzia³alnoœci operacyjnej kopalni na jej terenie
obecne s¹ znaczne iloœci substancji i preparatów chemicznych, a wœród nich substancje i pre-
paraty niebezpieczne, które nale¿y traktowaæ ze szczególn¹ ostro¿noœci¹. Sprostanie aktual-
nym wymaganiom prawnym w zakresie postêpowania z tymi œrodkami chemicznymi jest
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zadaniem trudnym i wymagaj¹cym znacznego zaanga¿owania ze strony zak³adowych s³u¿b
bhp i ochrony œrodowiska, niemniej potraktowanie zagadnienia z nale¿yt¹ uwag¹ mo¿e przy-
nieœæ wymierne korzyœci dla zak³adu.

Wobec koniecznoœci zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i œrodo-
wiska wyj¹tkowego znaczenia nabiera identyfikowanie wszystkich substancji/preparatów
niebezpiecznych obecnych w zak³adzie, a nastêpnie okreœlanie zagro¿eñ i szacowanie ryzy-
ka stwarzanego przez te substancje na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz
dzia³alnoœci pomocniczej zak³adu górniczego. Przy tworzeniu efektywnych rozwi¹zañ
w zakresie gospodarowania tymi œrodkami w przedsiêbiorstwie szczególnie wa¿ne jest bu-
dowanie i wdra¿anie procedur pozwalaj¹cych jednoczeœnie spe³niaæ wymagania prawne.
Takie procedury, zapewniaj¹ce systematyczne podejœcie do przedmiotowego zagadnienia,
nale¿a³oby w³¹czyæ do zak³adowych systemów zarz¹dzania œrodowiskowego oraz zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. W Zak³adach Górniczych „Rudna” podjêto dzia-
³ania zmierzaj¹ce ku wprowadzeniu takiego rozwi¹zania, niemniej wymagaj¹ one dalszego
doskonalenia i zaanga¿owania ze strony odpowiednich s³u¿b.

Niniejszy artyku³ przedstawia aktualne podejœcie kopalni do zarz¹dzania preparatami
i substancjami chemicznymi – pocz¹wszy od aktualnej sytuacji prawnej, poprzez sposób
identyfikowania substancji/preparatów niebezpiecznych w O/ZG „Rudna”, po zagro¿enia
zwi¹zane z ich obecnoœci¹. Nastêpnie na bazie istniej¹cych ju¿ rozwi¹zañ autorzy podjêli
próbê zbudowania odpowiedniej procedury, której zadaniem ma byæ wspomaganie holis-
tycznego zarz¹dzania tymi œrodkami w zak³adzie.

2. Zagadnienia prawne
w zarz¹dzaniu substancjami i preparatami chemicznymi

W celu identyfikacji zagro¿eñ zwi¹zanych z substancjami/preparatami chemicznymi
oraz ochrony przed szkodliwym wp³ywem substancji/preparatów niebezpiecznych na zdro-
wie ludzi oraz na œrodowisko wprowadzono szereg przepisów prawnych. Inicjatywa podjê-
ta w tym zakresie w Unii Europejskiej owocuje tworzeniem szczegó³owych i skomplikowa-
nych rozwi¹zañ prawnych, które nastêpnie przenoszone s¹ do prawodawstwa polskiego.

2.1. Aktualne rozwi¹zania prawne w Unii Europejskiej

Na rynku europejskim zastosowanie znajduje ponad 100 000 rozmaitych substancji
chemicznych. Przemys³ chemiczny w Europie zatrudnia ponad 1,7 miliona pracowników,
a dalsze 3 miliony jest zatrudnione w sektorach wspó³pracuj¹cych. Jednoczeœnie europejski
przemys³ chemiczny jest najwiêkszym producentem chemikaliów na œwiecie [25]. Zwiêk-
szaj¹cej siê liczbie rozpoznanych substancji i preparatów chemicznych oraz wzrostowi
œwiadomoœci ich udzia³u w katastrofach ekologicznych, wypadkach przy pracy i chorobach
zawodowych towarzyszy³a rosn¹ca obawa, ¿e istniej¹cy system regulacji prawnych doty-
cz¹cych ochrony œrodowiska i zdrowia przed wp³ywem substancji chemicznych nie zapew-
nia wystarczaj¹cego bezpieczeñstwa. Taka sytuacja doprowadzi³a w lutym 2001 roku do
sformu³owania nowej europejskiej polityki dotycz¹cej œrodków chemicznych, która zosta³a
nakreœlona w raporcie pt. Strategia dla przysz³ej polityki ds. œrodków chemicznych [24].
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Celem polityki jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia i œrodo-
wiska naturalnego dla obecnych i przysz³ych pokoleñ poprzez utworzenie ujednoliconego,
ogólnoeuropejskiego systemu Rejestracji, oceny i autoryzacji œrodków chemicznych (ang.
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), przyjêtego przez Parlament Eu-
ropejski pod nazw¹ pakietu REACH w listopadzie 2005 roku [27].

Europejskie przepisy prawne maj¹ na celu zminimalizowanie zagro¿enia ze strony
substancji niebezpiecznych oraz zapewnienie wysokiego poziom ochrony zdrowia i œrodo-
wiska. Ogóln¹ zasad¹ jest obowi¹zek unikania, wszêdzie gdzie jest to mo¿liwe, wprowadza-
nia na rynek produktów, które mog¹ szkodziæ ludziom lub œrodowisku.

Cele aktualnych rozwi¹zañ prawnych na poziomie Wspólnoty s¹ zatem nastêpuj¹ce
[26, 27]:
— zapewnienie wiêkszej iloœci (aktualnych!) informacji dotycz¹cych szkodliwoœci sub-

stancji oraz potencjalnego zagro¿enia, które nale¿y ograniczyæ;
— zgromadzenie jak najwiêkszej iloœci danych s³u¿¹cych ocenie zagro¿enia (producenci,

importerzy i u¿ytkownicy musz¹ dokonaæ tej oceny dla substancji, które planuj¹ zastoso-
waæ, oraz zaproponowaæ œrodki zapobiegawcze, które pozwol¹ zmniejszyæ zagro¿enie);

— wycofywanie z u¿ytku substancji chemicznych stanowi¹cych bardzo du¿e zagro¿enie
i ich zastêpowanie przez bezpieczniejsze odpowiedniki.

Najwa¿niejsze europejskie akty prawne dotycz¹ce substancji i preparatów okreœlaj¹
wymagania minimalne i odnosz¹ siê do zabezpieczenia pracowników [4] przed zagro¿e-
niem ze strony:
— zwi¹zków chemicznych [5],
— substancji rakotwórczych [6],
— czynników biologicznych [3].

Równie istotne s¹ akty prawne dotycz¹ce klasyfikacji i oznakowania [7], gdy¿ zawieraj¹
informacje szczególnie wa¿ne dla u¿ytkowników (znaki ostrzegawcze, symbole zagro¿enia
i karty charakterystyk substancji niebezpiecznych).

Zasadniczo w Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ dwie g³ówne struktury prawne reguluj¹ce
handel i sposoby u¿ywania substancji/preparatów niebezpiecznych:

1) Przepisy kierowane do pracodawców – dotycz¹ce ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa
pracowników zwi¹zane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych [5]. Do obowi¹z-
ków pracodawców nale¿y:
– przeprowadzanie oceny zagro¿eñ;
– eliminacja lub ograniczenie zagro¿eñ, ³¹cznie z udostêpnianiem pracownikom in-

formacji o zagro¿eniach zwi¹zanych ze stosowaniem substancji chemicznych;
– opracowanie i stosowanie procedur bezpieczeñstwa oraz oznaczanie wszystkich

opakowañ i miejsc magazynowania/przechowywania substancji niebezpiecznych.

2) Przepisy kierowane do producentów tych substancji – dotycz¹ce testowania, klasyfi-
kowania, pakowania i oznaczania substancji niebezpiecznych oraz ich przygotowy-
wania (ujête w dyrektywach [7] i [2] wraz z poprawkami do nich). Istniej¹ dodatkowe
dyrektywy, dotycz¹ce handlu substancjami niebezpiecznymi oraz reguluj¹ce infor-
macje, jakie nale¿y udostêpniaæ w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych
(odpowiednio dyrektywy [8] oraz [1]).
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2.2. Aktualne rozwi¹zania prawne w Polsce

Obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne w zakresie substancji i preparatów che-
micznych oparte s¹ na rozwi¹zaniach unijnych. Wspomniane wymogi prawne okreœla
przede wszystkim ustawa o substancjach i preparatach chemicznych [21] (nazywana dalej
„ustaw¹”) oraz rozporz¹dzenia wykonawcze do niej; obejmuj¹ one m.in. nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
— kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych [16];
— bezpieczeñstwo i higiena pracy zwi¹zane z wystêpowaniem w miejscu pracy czynni-

ków chemicznych [11];
— wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj¹ i oznakowaniem [10];
— karty charakterystyki substancji niebezpiecznych [17–19];
— substancje nowe i substancje istniej¹ce [9, 12];
— oznakowanie, opakowanie, obrót i stosowanie substancji niebezpiecznych [13, 14];
— dobre praktyki laboratoryjne i metody badawcze [15];
— zagro¿enia i ocena ryzyka stwarzanego przez substancje/preparaty chemiczne dla zdro-

wia cz³owieka i œrodowiska.

Wed³ug zapisów ustawy substancje chemiczne to pierwiastki chemiczne i ich zwi¹zki
w stanie, w jakim wystêpuj¹ w przyrodzie lub zostaj¹ uzyskane za pomoc¹ procesu pro-
dukcyjnego [21], natomiast preparat chemiczny to mieszanina lub roztwór sk³adaj¹cy siê
z co najmniej z dwóch substancji [21]. Warto w tym miejscu przywo³aæ równie¿ definicje
preparatu/substancji niebezpiecznej okreœlanych jako preparat/substancja zaklasyfiko-
wana do co najmniej jednej z kategorii zagro¿eñ [16, 21]. Istnieje 15 kategorii zagro¿eñ,
które wraz z odpowiednimi znakami ostrzegawczymi zamieszczono w tabeli 1.

Ustawa nie dotyczy jednak wszystkich „chemikaliów” – nie s¹ ni¹ objête m.in. pro-
dukty lecznicze, œrodki spo¿ywcze, œrodki ¿ywienia zwierz¹t, œrodki ochrony roœlin, na-
wozy, kosmetyki, œrodki odurzaj¹ce i substancje psychotropowe, amunicja oraz wyroby
medyczne.

W przypadku substancji niebezpiecznych wymienionych w wykazie og³oszonym
w rozporz¹dzeniu [10] obowi¹zuje klasyfikacja urzêdowa podana w wykazie. Substancje
niewymienione w wykazie oraz preparaty musz¹ byæ klasyfikowane samodzielnie przez
osoby wprowadzaj¹ce je do obrotu.

Dla wszystkich substancji i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów
niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne nale¿y opracowaæ kartê charakterystyki [17, 21]
zawieraj¹c¹, miêdzy innymi, informacje o zagro¿eniach stwarzanych przez produkt che-
miczny wraz z zaleceniami dotycz¹cymi jego bezpiecznego stosowania i zasadami oznako-
wania opakowañ (rys. 1). Taka karta przeznaczona jest przede wszystkim dla „u¿ytkowni-
ków prowadz¹cych dzia³alnoœæ zawodow¹ w celu umo¿liwienia im podjêcia w miejscu pra-
cy œrodków niezbêdnych do zapewnienia bezpieczeñstwa oraz ochrony zdrowia cz³owieka
i œrodowiska”. Wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza bez posiadania takiej karty jest niedo-
puszczalna. Wzór karty charakterystyki, sposób jej sporz¹dzania oraz zakres informacji
maj¹cych siê na niej znaleŸæ opisany zosta³ w rozporz¹dzeniu [17]. Zasady dostarczenia
karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne
okreœlono w rozporz¹dzeniu [19].
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TABELA 1

Klasyfikacja preparatów/substancji niebezpiecznych oraz znaki ostrzegawcze
odpowiadaj¹ce kategoriom zagro¿eñ

Lp. Klasyfikacja preparatów/substancji niebezpiecznych
wg kategorii zagro¿enia

Znak
ostrzegawczy

1 o w³aœciwoœciach wybuchowych

2 o w³aœciwoœciach utleniaj¹cych

3 skrajnie ³atwopalne

4 wysoce ³atwopalne

5 ³atwopalne

6 bardzo toksyczne

7 toksyczne

8 szkodliwe

9 dra¿ni¹ce

10 ¿r¹ce

11 uczulaj¹ce

12 rakotwórcze

13 mutagenne

14 dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczoœæ

15 niebezpieczne dla œrodowiska

Poza sporz¹dzeniem karty charakterystyki, producent lub importer niebezpiecznych
substancji/preparatów ma obowi¹zek oznakowaæ ich opakowania zgodnie z przepisami poda-
nymi w rozporz¹dzeniach [13, 14]. Oznakowanie ostrzegawcze umieszczone na opakowaniach
musi byæ sporz¹dzone w jêzyku polskim oraz zawieraæ miêdzy innymi: nazwê substancji,
nazwy okreœlonych substancji niebezpiecznych zawartych w preparacie, nazwê i siedzibê
osoby (firmy) wprowadzaj¹cej substancjê do obrotu oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze
informuj¹ce o zagro¿eniach i napisy dotycz¹ce bezpiecznego stosowania produktu.

Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje Inspekcja Sanitarna, Inspekcja
Ochrony Œrodowiska (w zakresie zagro¿eñ dla œrodowiska), Pañstwowa Inspekcja Pracy
(w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez pracodawców), Ins-
pekcja Handlowa (w zakresie substancji niebezpiecznych w sprzeda¿y hurtowej i detalicz-
nej) oraz Pañstwowa Stra¿ Po¿arna (w zakresie w³aœciwego oznakowania miejsc sk³adowa-
nia preparatów ³atwopalnych).
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Nieuniknion¹ konsekwencj¹ stosowania substancji niebezpiecznych jest koniecznoœæ
ich przemieszczania. Zagadnienia bezpiecznego transportu drogowego towarów/materia³ów
niebezpiecznych reguluje w Europie umowa europejska dotycz¹ca przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR). Równoczeœnie przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa trans-
portu drogowego w³¹czone zosta³y do ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecz-
nych [22].

3. Sposób identyfikowania substancji i preparatów niebezpiecznych
w Oddziale ZG „Rudna”

Celem identyfikacji jest okreœlenie w³aœciwoœci substancji i preparatów niebezpiecz-
nych, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie w czasie normalnego stosowania lub u¿ytkowania.
Substancje lub preparaty, po okreœleniu ich w³aœciwoœci stanowi¹cych zagro¿enie, musz¹
nastêpnie zostaæ oznakowane po to, aby ostrzec przed tym zagro¿eniem, w celu ochrony
u¿ytkownika oraz œrodowiska.
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Rys. 1. Pierwsza strona karty charakterystyki emulsyjnego materia³u wybuchowego



W Oddziale ZG „Rudna” zgodnie z wymaganiami rozporz¹dzenia [20] w sprawie
rodzajów i iloœci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie siê w zak³adzie decydu-
je o zaliczeniu go do zak³adu o zwiêkszonym ryzyku albo zak³adu o du¿ym ryzyku wyst¹-
pienia powa¿nej awarii przemys³owej przeprowadzono identyfikacjê wszystkich rejonów
kopalni.

Podstaw¹ dokonania identyfikacji by³o okreœlenie rodzajów, iloœci i kategorii substan-
cji niebezpiecznych powoduj¹cych zakwalifikowanie zak³adu do grupy o zwiêkszonym ry-
zyku lub du¿ym ryzyku. Nastêpnie dokonano kwalifikacji wystêpuj¹cych substancji do od-
powiednich kategorii (klas) substancji niebezpiecznych. W wyniku przeprowadzonej iden-
tyfikacji stwierdzono, ¿e ZG „Rudna” nie jest zak³adem o zwiêkszonym lub du¿ym ryzyku
powstania powa¿nej awarii przemys³owej.

Ponadto w zak³adzie przyjêto do stosowania dokumenty okreœlaj¹ce zasady profilaktyki
oraz postêpowania na wypadek zagro¿enia:
— dokument bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników,
— instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowisk lub miejsc pracy w ruchu

zak³adu górniczego zwi¹zanych ze szczególnym ryzykiem,
— plan akcji przeciwpo¿arowej dla podziemnej czêœci zak³adu górniczego.

4. Przegl¹d substancji i preparatów niebezpiecznych
stosowanych w Oddziale ZG „Rudna”

Stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych jest nieuniknione w procesie
technologicznym Zak³adów Górniczych „Rudna”, który polega na eksploatacji rud miedzi.

W zwi¹zku z tym dokonano przegl¹du substancji i preparatów niebezpiecznych znaj-
duj¹cych siê i stosowanych na terenie ZG „Rudna”. Spoœród szeregu substancji obecnych
w zak³adzie lub wykorzystywanych w procesie produkcyjnym jako substancje/preparaty
niebezpieczne zakwalifikowano 264 œrodki chemiczne (rys. 2), m.in.:
— materia³y wybuchowe,
— olej transformatorowy,
— acetylen
— tlen,
— olej napêdowy,
— benzyna ekstrakcyjna,
— ¿ywice,
— lakiery,
— farby,
— rozpuszczalniki,
— rozcieñczalniki,
— kleje,
— odt³uszczacze,
— p³yny dezynfekuj¹ce,
— œrodki czyszcz¹ce.

243



W wiêkszoœci s¹ one ³atwopalne, wybuchowe, ¿r¹ce, szkodliwe, dra¿ni¹ce, uczulaj¹ce,
skrajnie ³atwopalne, niebezpieczne dla œrodowiska, toksyczne.

5. Zagro¿enia dla zdrowia ludzi i œrodowiska
zwi¹zane ze stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych
w Oddziale Zak³ady Górnicze „Rudna”

Do podstawowych zagro¿eñ wystêpuj¹cych przy wykonywaniu czynnoœci zawodowych
za pomoc¹ substancji lub preparatów niebezpiecznych nale¿y zaliczyæ:

— Zagro¿enie wybuchem oraz zagro¿enie po¿arowe – w przypadku stosowania substancji
niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych zaliczonych do kategorii:

• substancje i preparaty o w³aœciwoœciach wybuchowych,

• substancje i preparaty o w³aœciwoœciach utleniaj¹cych,

• substancje i preparaty skrajnie ³atwopalne,

• substancje i preparaty wysoce ³atwopalne.

Zagro¿enie mo¿e wyst¹piæ w zwi¹zku z:

• niestosowaniem siê do ogólnych przepisów przeciwpo¿arowych,

• niestosowaniem siê do zaleceñ zawartych w karcie charakterystyki substancji/pre-
paratu niebezpiecznego.

— Zagro¿enie toksykologiczne – z mo¿liwoœci¹ podra¿nienia oczu, skóry, dróg oddecho-
wych, zatrucia organizmu.
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Rys. 2. Substancje/preparaty niebezpieczne zidentyfikowane w ZG „Rudna”



Zagro¿enie mo¿e wyst¹piæ w zwi¹zku z:

• u¿yciem substancji/preparatu niebezpiecznego w pomieszczeniach nieposiadaj¹-
cych wentylacji,

• przypadkowym spo¿yciem substancji/preparatu niebezpiecznego,

• niestosowaniem lub niew³aœciwym stosowaniem œrodków ochrony indywidualnej
wymienionych w karcie charakterystyki danej substancji /preparatu niebezpiecznego.

— Zagro¿enie ekotoksyczne – zagro¿enie wynikaj¹ce z przedostania siê substancji lub
preparatu do œrodowiska, powoduj¹c ska¿enie np. wód lub gruntu.
Zagro¿enie mo¿e wyst¹piæ w zwi¹zku z:

• niew³aœciwym przechowywaniem lub transportem substancji/preparatu niebez-
piecznego,

• niew³aœciwym zabezpieczeniem substancji/preparatu niebezpiecznego w czasie wy-
konywania czynnoœci.

6. Sposób zmniejszania zagro¿eñ
zwi¹zanych ze stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych
w Oddziale Zak³ady Górnicze „Rudna”

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych dotycz¹cych pracodawcy wprowa-
dzono do stosowania wewnêtrzny akt normatywny dotycz¹cy substancji niebezpiecznych
i preparatów niebezpiecznych stosowanych w Oddziale Zak³ady Górnicze „Rudna”.

W celu zmniejszenia zagro¿eñ wynikaj¹cych ze stosowania substancji i preparatów
niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie technologicznym pozyskiwania rudy mie-
dzi stworzono podstawowe zasady sk³adowania, pakowania, za³adunku i transportu sub-
stancji oraz bezpiecznego postêpowania z substancjami niebezpiecznymi i preparatami nie-
bezpiecznymi. W zarz¹dzeniu okreœlono tak¿e sposób identyfikacji substancji i preparatów
niebezpiecznych oraz tworzenia wykazów stosowanych substancji niebezpiecznych.

6.1. Bezpieczne postêpowanie z substancjami/preparatami niebezpiecznymi

Zasady bezpiecznego wykonywania prac z wykorzystaniem substancji/preparatów nie-
bezpiecznych przeznaczone s¹ dla osób wykonuj¹cych powierzone czynnoœci z wykorzysta-
niem tych substancji.

Okreœlono w nich m.in.:
— Wytyczne dotycz¹ce stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych, które mówi¹

o tym, ¿e:

• ka¿da substancja/preparat niebezpieczny mog¹ byæ u¿yte tylko za zgod¹ osoby do-
zoru;

• podstawowym warunkiem u¿ycia substancji/preparatu niebezpiecznego jest zapoz-
nanie siê z odpowiedni¹ kart¹ charakterystyki oraz sposobem u¿ycia do³¹czonym
do opakowania oraz stosowanie siê do zawartych w nich zaleceñ;
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• substancja/preparat niebezpieczny mog¹ byæ u¿yte wy³¹cznie do prac zgodnych
z ich przeznaczeniem przy zachowaniu wszystkich œrodków bezpieczeñstwa za-
wartych w karcie charakterystyki;

• wszystkie substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne nale¿y przechowy-
waæ w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio oznakowanym;

• wszelkie uwagi i w¹tpliwoœci zwi¹zane z zastosowaniem substancji/preparatu nie-
bezpiecznego nale¿y bezzw³ocznie zg³aszaæ osobie dozoru, która podejmie odpo-
wiednie decyzje/dzia³ania.

— Warunki bezpiecznego stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych, na które
sk³adaj¹ siê poni¿sze wytyczne:

• zabrania siê zrywania etykiet i niszczenia trwa³ego oznakowania opakowañ œrodka
lub preparatu niebezpiecznego;

• substancje i preparaty nale¿y przechowywaæ w wyznaczonych i oznaczonych miej-
scach;

• zabrania siê wykorzystywania substancji i preparatów niezgodnie z ich przezna-
czeniem;

• w czasie wykonywania czynnoœci bezwzglêdnie nale¿y u¿ywaæ œrodków ochrony
indywidualnej wymienionych w karcie charakterystyki danej substancji lub preparatu;

• zobowi¹zuje siê kierowników oddzia³ów do zapoznania podleg³ej za³ogi z niniej-
szymi wymogami w ramach cotygodniowego szkolenia bhp oraz ka¿dorazowo
z kartami charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego przed ich wydaniem
pracownikowi.

6.2. Sk³adowanie, pakowanie, za³adunek i transport
substancji/preparatów niebezpiecznych

Zasady przechowywania oraz transportowania substancji/preparatów niebezpiecznych
przeznaczone s¹ dla osób sprawuj¹cych kierownictwo i dozór nad prawid³owym sposobem
przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych.

Okreœlono w nich m.in. poni¿sze zasady.
— Sposób przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych okreœlono za pomo-

c¹ nastêpuj¹cych wytycznych:

• miejsca, w których s¹ przechowywane substancje/preparaty niebezpieczne, po-
winny byæ zabezpieczone przed dostêpem osób niepowo³anych oraz odpowiednio
oznaczone;

• opakowania substancji/preparatów niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu
powinny:

° mieæ konstrukcjê uniemo¿liwiaj¹c¹ wydostanie siê zawartoœci z opakowania
w sposób przypadkowy,

° byæ wykonane z materia³ów odpornych na niszcz¹ce dzia³anie ich zawartoœci
i uniemo¿liwiaj¹cych tworzenia siê substancji niebezpiecznych w wyniku che-
micznego oddzia³ywania zawartoœci na materia³ opakowania,
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° zachowaæ szczelnoœæ w warunkach dzia³aj¹cych na opakowanie obci¹¿eñ oraz
napiêæ w trakcie jego normalnej eksploatacji,

° w przypadku opakowañ z zamkniêciami wielokrotnego u¿ytku, gwarantowaæ
zachowanie szczelnoœci podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w wa-
runkach normalnej eksploatacji.

— Sposób oznakowania miejsca przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych,
sformu³owano za pomoc¹ nastêpuj¹cych wytycznych:

• miejsca, w których substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne prze-
chowywane s¹ w znacz¹cych iloœciach, oznakowuje siê znakami ostrzegawczymi;
znaki ostrzegawcze umieszcza siê w widocznym miejscu, w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy ich zniszczenie lub przemieszczenie; miejsca, w których sk³adowane s¹ ró¿-
norodne substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne, mog¹ byæ oznako-
wane za pomoc¹ znaku ostrzegawczego „ogólny znak ostrzegawczy – ostrze¿enie
o niebezpieczeñstwie”;

• znaki ostrzegawcze usuwa siê, gdy przestanie istnieæ zagro¿enie, którego dotycz¹.

Transportowanie substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego powinno
odbywaæ siê przy zachowaniu œrodków ostro¿noœci gwarantuj¹cych uniemo¿liwienie uszko-
dzenie opakowania i niekontrolowane wydostanie siê substancji niebezpiecznej lub prepa-
ratu niebezpiecznego mog¹ce spowodowaæ zagro¿enie dla pracowników lub œrodowiska.

7. Procedura zarz¹dzania substancjami i preparatami chemicznymi
w Oddziale Zak³ady Górnicze „Rudna”

Stosowane dotychczas w kopalni rozwi¹zania obejmuj¹ zatem bezpieczne postêpowa-
nie z substancjami/preparatami niebezpiecznymi oraz sk³adowanie, pakowanie, za³adunek
i transport tych œrodków w miejscach ich przechowywania. Warto podkreœliæ, ¿e obecnie
takie podejœcie do zagadnienia jest zadawalaj¹ce i zgodne z obowi¹zuj¹cymi „dobrymi
praktykami”, niemniej celowe wydaje siê w³¹czenie gospodarowania substancjami i prepa-
ratami chemicznymi w zak³adowe systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
oraz zarz¹dzania œrodowiskowego.

Warto w tym miejscu przedstawiæ informacjê o stopniu zaawansowania prac nad bu-
dow¹, wdra¿aniem i funkcjonowaniem obu wy¿ej wymienionych systemów w kopalni.
Otó¿ w listopadzie 2005 roku Zak³ady Górnicze „Rudna” podda³y siê niezale¿nej ocenie
przeprowadzonej przez Jednostkê Certyfikuj¹c¹ przy G³ównym Instytucie Górnictwa
w Katowicach, w wyniku której uzyska³y certyfikat potwierdzaj¹cy zgodnoœæ zak³adowego
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy z wymaganiami Polskiej Normy
PN-N-18001:2004. Oznacza to, ¿e system jest w pe³ni wdro¿ony i funkcjonuje w sposób
zadowalaj¹cy, niemniej ci¹gle jeszcze pozostaje wiele do udoskonalenia.

Z kolei system zarz¹dzania œrodowiskowego w O\ZG „Rudna” bêdzie budowany
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO14001:2005. Aktualnie trwaj¹ prace nad wdra-
¿aniem tego systemu w oddzia³ach KGHM.
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Opracowanie i wdro¿enie procedury zarz¹dzania substancjami/preparatami chemicz-
nymi w O/ZG „Rudna”, obejmuj¹cej stosowane w zak³adzie praktyki, a dodatkowo posze-
rzonej o analizê zbieranych danych (obejmuj¹cych iloœci poszczególnych œrodków obecnych
na terenie kopalni oraz informacje o samych œrodkach zawarte w kartach charakterystyki),
bêdzie s³u¿yæ dalszemu porz¹dkowaniu i doskonaleniu dzia³añ w zakresie gospodarowania
substancjami/preparatami chemicznymi w kopalni (rys. 3).

Ujêcie zasad zarz¹dzania substancjami/preparatami chemicznymi we wspóln¹ pro-
cedurê systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy i œrodowiskowego bêdzie ponadto
wspiera³o:
— wykorzystanie zebranych danych dla pe³niejszej identyfikacji zagro¿eñ dla zdrowia

ludzkiego i/lub œrodowiska,
— wy³anianie znacz¹cych aspektów œrodowiskowych,
— zarz¹dzanie ryzykiem zawodowym i ryzykiem dla œrodowiska,
— weryfikacjê istniej¹cego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
— zapobieganie, gotowoœæ i reagowanie na wypadki przy pracy i powa¿ne awarie.

Natomiast istniej¹ce ju¿ w ramach systemów zarz¹dzania rozwi¹zania i procedury po-
zwol¹ na:
— sprawniejsze identyfikowanie i wdra¿anie w ¿ycie zmian w przedmiotowych wymaga-

niach prawnych,
— systematyczne ujêcie zagadnieñ dotycz¹cych zarz¹dzania substancjami\preparatami

niebezpiecznymi w procedurze monitorowania – jako element monitorowania pro-
aktywnego,
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— ujêcie zagadnienia zagro¿eñ od substancji\preparatów niebezpiecznych oraz stosowa-
nia zmniejszaj¹cych je œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej w programach
szkoleñ dozoru i za³ogi z zakresu systemów zarz¹dzania bhp i œrodowiskowego,

— wykorzystanie istniej¹cych kana³ów komunikacji do przekazywania informacji na te-
mat substancji\preparatów niebezpiecznych w kopalni oraz poza ni¹ (komunikacja
z instytucjami kontroli i nadzoru oraz konsultacje ze specjalistycznymi jednostkami
naukowo-badawczymi),

— podniesienie kultury technicznej.

8. Podsumowanie

W warunkach zaostrzaj¹cych siê przepisów prawnych oraz przy wzrastaj¹cej trosce
zainteresowanych stron zarówno o zdrowie pracowników, sprawy œrodowiska, jak i zrów-
nowa¿ony rozwój, wa¿nym zagadnieniem bêdzie kontynuowanie zapocz¹tkowanego ju¿
w ZG „Rudna” tworzenia ujednoliconych zasad zarz¹dzania œrodowiskiem i bezpieczeñ-
stwem pracy.

Istotnym problemem, przed którym staj¹ przedsiêbiorstwa, jest ci¹g³a zmiana prze-
pisów prawnych, którym czêsto brak czytelnoœci i spójnoœci. St¹d wiêkszoœæ wydawanych
rozporz¹dzeñ i ustaw wymaga natychmiastowych interpretacji prawnych odpowiedniego
ministerstwa (przyk³adem w¹tpliwoœci i problemów, o których mowa powy¿ej, jest
chocia¿by ustawa o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym [23]).

Celowe wydaje siê opracowanie procedury zarz¹dzania substancjami i preparatami
chemicznymi, która w Zak³adach Górniczych „Rudna” mia³aby funkcjonowaæ w ramach
zak³adowych systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy oraz zarz¹dzania œrodo-
wiskowego. Systematyczne podejœcie do gospodarowania œrodkami chemicznymi pozwoli
przede wszystkim zmniejszaæ ryzyko dla zdrowia ludzi i œrodowiska zwi¹zane z obecnoœci¹
i stosowaniem w kopalni preparatów/substancji niebezpiecznych. W³aœciwa identyfikacja,
oznakowanie i ewidencjonowanie substancji i preparatów mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie
przyczyni siê tak¿e do skuteczniejszego zapobiegania wypadkom i awariom i sprawnego re-
agowania na nie. Ponadto usystematyzuje proces wycofywania z u¿ytku substancji che-
micznych stanowi¹cych bardzo du¿e zagro¿enie i przyspieszy ich zastêpowanie przez bez-
pieczniejsze odpowiedniki (aktualnie w ZG „Rudna” ma miejsce chocia¿by zastêpowanie
tradycyjnych œrodków strza³owych materia³ami emulsyjnymi o nadzorowanych i kontrolo-
wanych parametrach u¿ytkowych czy te¿ coraz szersze stosowanie wodorozcieñczalnych
wyrobów malarskich).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e efektywnoœæ jakichkolwiek dzia³añ prewencyjnych zale¿y od
dostêpu pracowników do informacji o zagro¿eniach i szkodliwych skutkach dla zdrowia
i œrodowiska. Informacje te powinny byæ dostêpne zarówno dla specjalistów zajmuj¹cych
siê sprawami medycyny pracy, jak i samych pracowników, którzy nie zawsze wiedz¹, z ja-
kimi substancjami maj¹ kontakt na w³asnych stanowiskach pracy. Ponadto w podziemnych
zak³adach górniczych szczególnym wyzwaniem bêdzie zbieranie i przekazywanie do od-
zysku opakowañ po stosowanych substancjach/preparatach niebezpiecznych.
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