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Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego   

  

Formularz do protokołu kontroli Nr……………………………………………..  z dnia……………………………... 

 

Ocena realizacji wymogów  

w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach 

 
Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli. 

 

Lp. Kontrolowane zagadnienia Podstawa prawna 

Ocena 

tak nie 
nie 

dot. 

1. 
placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych 

substancji chemicznych i ich mieszanin 
(Dz.U.2011.63.322.ze zm.) art. 25 

(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art. 221 § 2  

 

    

2. 
niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają aktualne karty 

charakterystyki 
(Dz.U.2003.6.69.  ze zm.) § 29 ust. 3 
(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art. 221 § 2 

 

    

3. 
niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 29  

 

    

4. 

niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są oznakowane w sposób 

widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informujący o ich 

niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia  

(Dz.U.2011.63.322. ze zm.) art. 20 ust.1 

i ust. 2 

(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art. 221 § 1 
(Dz.U.2003.6.69.  ze zm.)  § 29  ust.1 

(Dz.U.2012.445.) § 9 ust. 2 

 

    

5. 

niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane w 

zamkniętych pomieszczeniach i pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz 

odpowiednio oznakowanych  

(Dz.U.2003.6.69.  ze zm.) § 29 ust. 1 
i ust. 2 

(Dz.U.2012. 601.) § 5 i § 6 

 

    

6. 

uczniowie i osoby pracujące z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami zapoznali się z  kartami charakterystyk stosowanych substancji 

chemicznych i ich mieszanin – fakt ten jest udokumentowany  

(Dz.U.2003.6.69.  ze zm.) § 29 ust. 4 

 

    

7. 

uczniowie i osoby pracujące z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich 

mieszaninami mają możliwość stałego korzystania z kart charakterystyk 

stosowanych substancji i preparatów chemicznych  

(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art. 221 § 2 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 29 ust.3 i 

ust.4 

 

    

8. 
uczniowie i pracownicy zostali prawidłowo wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej i je stosują 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 28 

(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 93 ust.3 

 

    

9. 
w laboratorium/pracowni wywieszony jest w widocznym i dostępnym miejscu 

regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 26 

 

    

10. 
uczniom i pracownikom zapewniono środki do udzielania pierwszej pomocy 

w razie wypadku zgodnie z zleceniami zawartymi w kartach charakterystyki 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20 

 

    

11. 
w pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania się 

środkami żrącymi zainstalowane są zlewy z wodą bieżącą  
(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 103 

ust.1 

 

    

12. 
nauczyciel prowadzący zajęcia w laboratorium jest przeszkolony w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy 
(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 21 

 

    

 

13.  Spis aktualnie magazynowanych i stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin 
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14.   Inne uwagi osoby kontrolującej: 

............................................................................................................................. .............................................................................. .......

............................................................................................................................. .....................................................................................

.................................................................................................................................................................... ..............................................

..................................................................................... .............................................................................................................................

.........................................................................................................   

 

.................................................................. 

 (podpis osoby kontrolującej) 


