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Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, 
poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób oznakowania:

1)  pojemników i zbiorników służących do przecho-
wywania substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych i do pracy z nimi;

2)  rurociągów zawierających substancje niebezpiecz-
ne lub preparaty niebezpieczne;

3)  miejsc, w których składowane są znaczące ilości 
substancji niebezpiecznych lub preparatów nie-
bezpiecznych.

§ 2. 1. Pojemniki i zbiorniki służące do przechowy-
wania substancji niebezpiecznych i preparatów nie-
bezpiecznych i do pracy z nimi oraz widoczne rurocią-
gi zawierające lub służące do transportowania takich 
substancji lub takich preparatów oznakowuje się, 
z uwzględnieniem przepisu art. 221 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)), znakami ostrzegawczy-

mi, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „usta-
wą”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odstąpienie od oznakowania znakami ostrze-
gawczymi, o których mowa w ust. 1, jest możliwe 
w przypadku pojemników i zbiorników służących do 
przechowywania znajdujących się w procesie techno-
logicznym substancji niebezpiecznych lub preparatów 
niebezpiecznych przez krótki czas lub gdy zawartość 
pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom. Na-
leży wówczas zapewnić alternatywne środki bezpie-
czeństwa — w szczególności szkolenia o zagrożeniach 
stwarzanych przez substancję niebezpieczną lub pre-
parat niebezpieczny w nich przechowywane — zapew-
niające równorzędny poziom ochrony, a także określić 
szczegółowo procedury dotyczące napełniania, stoso-
wania i opróżniania tych pojemników i zbiorników.

§ 3. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 2 
ust. 1, mogą zostać zastąpione znakami ostrzegawczy-
mi określonymi w załączniku do rozporządzenia, przy 
zastosowaniu tych samych piktogramów, oraz uzupeł-
nione dodatkową informacją, dotyczącą w szczegól-
ności nazwy substancji niebezpiecznej lub preparatu 
niebezpiecznego, wzoru chemicznego substancji, oraz 
informacją o zagrożeniach stwarzanych przez substan-
cję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny.

2. W czasie transportowania w miejscu pracy 
zbiorników lub pojemników zawierających substancje 
niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne, oznako-
wanych znakami ostrzegawczymi zgodnymi z przepi-
sami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecz-
nych, znaki te mogą być uzupełnione lub zastąpione 
znakami, o których mowa w ust. 1 lub § 2 ust. 1.

§ 4. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 2 
i 3, umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie lub przemieszczenie.

2. Znaki ostrzegawcze na rurociągach umieszcza 
się w widocznych miejscach w pobliżu najbardziej nie-
bezpiecznych elementów rurociągu, w szczególności 
zaworów lub złącz, w odstępach gwarantujących właś-
ciwy dostęp do informacji. 

§ 5. 1. Miejsca, w których substancje niebezpiecz-
ne lub preparaty niebezpieczne składowane są w zna-
czących ilościach, oznakowuje się znakami ostrzegaw-
czymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 26 ustawy lub znakami ostrzegawczymi określo-
nymi w załączniku do rozporządzenia, przy zastosowa-
niu tych samych piktogramów, chyba że odpowiednia 
informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substan-
cje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne zapew-
niona jest przez oznakowanie opakowań takich sub-
stancji lub preparatów.

851

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących 
do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne2)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji częściowego wdrożenia dyrektywy Rady 92/58/EWG 
z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wyma-
gań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia 
w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. 
WE L 245 z 26.08.1992, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, 
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, 
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, 
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, 
poz. 655.
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2. Magazyny, w których składowane są różnorod-
ne substancje niebezpieczne lub preparaty niebez-
pieczne, mogą być oznakowane za pomocą znaku 
ostrzegawczego „ogólny znak ostrzegawczy — ostrze-
żenie o niebezpieczeństwie”, określonego w załączni-
ku do rozporządzenia.

§ 6. 1. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w § 5:

1)  umieszcza się w pobliżu miejsca składowania sub-
stancji niebezpiecznych lub preparatów niebez-
piecznych lub w miejscu wejścia na zagrożony te-
ren, w szczególności na drzwiach pomieszczenia, 
w którym składowane są substancje niebezpiecz-
ne lub preparaty niebezpieczne, jeżeli jest to moż-
liwe — na wysokości linii wzroku, bez jakichkol-
wiek przeszkód pomiędzy znakiem ostrzegawczym 
a osobą patrzącą, w miejscach dobrze oświetlo-
nych, łatwo dostępnych i widocznych;

2)  wykonuje się z materiałów odpornych na warunki 
atmosferyczne otoczenia;

3)  mają wymiary, barwy oraz właściwości materia-
łów, z których je wykonano, gwarantujące ich czy-
telność i zrozumienie.

2. W przypadku gdy znak jest słabo widoczny w na-
turalnym oświetleniu, należy stosować materiały od-
blaskowe, farby fosforyzujące lub dodatkowe oświet-
lenie znaku.

§ 7. Znaki ostrzegawcze, o których mowa w rozpo-
rządzeniu, usuwa się, gdy przestanie istnieć zagroże-
nie, którego dotyczą.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie 
sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemni-
ków i zbiorników służących do przechowywania lub zawie-
rających substancje niebezpieczne lub preparaty niebez-
pieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552), które utraciło moc z dniem 
25 lutego 2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i pre-
paratach chemicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 20, poz. 106).
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2. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami o właściwościach utleniających

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 16 czerwca 2010 r. (poz. 851)

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Znaki ostrzegawcze powinny mieć następujące cechy charakterystyczne: 

— kształt trójkątny,

—  czarny piktogram na żółtym tle z czarnymi krawędziami (żółta część zajmuje nie mniej niż 50 % powierzchni 
znaku).

1. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami o właściwościach wybuchowych

3. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami łatwo palnymi lub ostrzeżenie o wysokiej temperaturze1)

4. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami toksycznymi

1) W przypadku braku odrębnego znaku ostrzegającego o wysokiej temperaturze.
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5. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami szkodliwymi lub drażniącymi

6. Ostrzeżenie przed substancjami i preparatami żrącymi

7. Ogólny znak ostrzegawczy — ostrzeżenie o niebezpieczeństwie


