
14.05.2020. klasa IIIc Działalność gospodarcza 

Temat: Opis i oznakowanie materiałów przechowywanych w magazynie. 

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi poniżej i napisać w zeszycie : 

1. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych 

2. Oznakowanie substancji niebezpiecznych 

3. Podział znaków bezpieczeństwa (link do strony poniżej) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_bezpiecze%C5%84stwa 

https://echa.europa.eu/documents/10162/2621167/eu-

osha_chemical_hazard_pictograms_leaflet_pl.pdf 

  

Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych 

 

W bazie substancji chemicznych ECHA (European Chemical Agency) w chwili pisania 

tego poradnika zarejestrowanych jest ponad 22 400 różnych substancji, co praktycznie 

uniemożliwia opracowanie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich substancji 

chemicznych. Między innymi dlatego, w Europie nie ma ujednoliconych przepisów 

dotyczących magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych. W tej sytuacji 

podstawą do prawidłowego ich składowania mogą być przepisy krajowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymienionych: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., W 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

§93.1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach 

przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 2. Pomieszczenia, aparatura, 

środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub 

przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych 

materiałów. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

§96. Niedopuszczalność kumulowania zagrożeń; instrukcje składowania, pkt. 2 W 

magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, 

załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji należy zapoznać 

pracowników zatrudnionych przy tych pracach. 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - O substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

Art. 21., pkt. 1 Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych 

lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi 

substancjami lub mieszaninami, rurociągi zawierające substancje niebezpieczne lub 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_bezpiecze%C5%84stwa
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/registered-substances


mieszaniny niebezpieczne lub służące do ich transportowania oraz miejsca, w których są 

składowane znaczące ilości substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, 

powinny być należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r., W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów 

§7.1. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy: 

1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, 

transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony 

przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 

6, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

2) utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą 

niż dobo-we zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej; 

4) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie 

pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego 

oddziaływania; 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu 

oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do 

przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny 

stwarzające zagrożenie 

§5.1. Miejsca, w których substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające 

zagrożenie są składowane w znaczących ilościach, oznakowuje się piktogramami 

określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008 

lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi 

takie same symbole, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez 

substancje lub mieszaniny jest umieszczona na opakowaniach takich substancji lub mieszanin. 

 

Ciągi komunikacyjne 

 

Ciągi komunikacyjne powinny być wyznaczone tak, aby nie zaburzały pracy magazynu oraz 

aby poruszanie się po nich  nie utrudniało wykonywania pozostałych czynności 

magazynowych. Ważne jest także dostosowanie dróg transportowych w magazynie do liczby 

ich potencjalnych użytkowników oraz sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie procesów 

związanych z logistyką (np. w przypadku gdy dojdzie do konieczności wycofania pojazdu 

jezdniowego lub wykonania manewru zawracania). 

Jak powinny wyglądać drogi transportowe w magazynie? 

Aby drogi transportowe były bezpieczne nie wystarczy właściwie wyznaczyć ich szerokości. 

Bardzo ważne jest także zadbanie, szczególnie, o dobrą jakość nawierzchni. Jak powinna 



prawidłowo wyglądać nawierzchnia przystosowana do poruszania się pojazdami 

magazynowymi? Powinna być: 

 utwardzona i równa; 

 solidna i odporna na zużycie (nie może też uginać się, odkształcać pod naporem dużej 

wagi); 

 łatwo zmywalna i nieśliska, o dobrej przyczepności do podłoża. 

Ponadto bardzo istotne jest, aby nachylenie powierzchni nie przekraczało 5% w stosunku do 

podłoża. Zlikwidowane powinny zostać wszystkie progi, nagłe zwężenia czy usterki w 

nawierzchni. W przypadku magazynów o wąskich korytarzach i słabej widoczności zaleca się 

także zamontowanie luster, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa. 

Z uwagi na cel wyznaczania dróg transportowych, ich użytkownikami powinni być 

pracownicy magazynu obsługujący poruszające się po nim pojazdu. Mogą to być m.in.: 

 wózki widłowe elektryczne 

 wózki paletowe elektryczne 

 wózki boczne 

oraz inne tego typu pojazdy, służące do obsługi transportu magazynowego. Wszystkie 

pojazdy zobowiązane są dostosować prędkość do panujących warunków oraz ograniczeń 

(więcej o ograniczeniach prędkości w magazynie dowiesz się z artykułu To musisz wiedzieć - 

podstawowe zasady bezpiecznej jazdy wózkiem widłowym). 

Jak już wspomniano bardzo istotne jest również prawidłowe i dobrze widoczne oznakowanie dróg 

transportowych (wskazuje na to nawet Polska Norma PN-M-78010:1968). Drogi powinny zostać 

trwale i niezmywalnie oznaczone za pomocą farb, lamp świetlnych lub też innych skutecznych metod.  

Bardzo ważne jest także prawidłowe oznaczenie dróg ruchu dla pieszych oraz ustawienie widocznych 

z daleka znaków sygnalizujących przejście dla pieszych pracowników. Istotne jest również wskazanie 

dróg ewakuacyjnych w magazynie oraz właściwe oznaczenie miejsc potencjalnego zagrożenia czy 

kolizji (np. zwężeń itp).  

W przypadku konieczności zastosowania znaków czy innego typu przepisów dotyczących poruszania 

się drogami transportowymi w magazynie, należy pamiętać , iż muszą być one zgodne z przepisami 

prawa o ruchu drogowym. 

 

 

 

https://toyota-widlowe.pl/50-wozki-widlowe-elektryczne
https://toyota-widlowe.pl/29-wozki-paletowe-elektryczne
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