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Przedmowa 

Niniejszy dokument został zorganizowany w taki sposób, aby umożliwić: 

• sformułowanie zasad wyznaczania dopuszczalnych (bezpiecznych dla zdrowia ludzi  

i stanu środowiska) zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko, innych 

niż wymienione w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi,  

• wskazanie czynników, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska w przypadku wystąpienia substancji 

powodującej ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych. 

Etapy umożliwiające wyznaczenie dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji 

powodujących ryzyko zawarto w rozdziałach 1 - 5. Obejmują one zagadnienia prawne, 

informacje na temat dostępnych baz danych i innych źródeł informacji, kryteria i sposoby 

klasyfikacji substancji powodujących ryzyko, normy i akty prawne dotyczące charakterystyki 

terenów, przegląd norm w zakresie ryzyka zdrowotnego i ekologicznego oraz propozycję 

zasad wyznaczania dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie  

i ziemi. Rozdziały te odpowiadają jednocześnie zasadniczym etapom procedur oceny ryzyka 

zdrowotnego lub ekologicznego. Obejmują one:  

• charakterystykę terenu wraz identyfikacją czynników zagrożenia, w tym wypadku 

substancji powodujących ryzyko,  

• ocenę narażenia obejmującą analizę potencjalnych dróg narażenia w zależności od 

sposobu wykorzystania terenu,  

• ocenę zależności dawka-odpowiedź, w ramach której określa się ryzyko wystąpienia 

skutku zdrowotnego,  

• charakterystykę ryzyka polegającą na interpretacji uzyskanych wyników. 

Wyznaczenie dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko, 

w zależności od środowiskowej funkcji gleby może odbywać się w oparciu o metody oceny 

ryzyka ekologicznego lub zdrowotnego, a także z wykorzystaniem obydwu tych metod. 

Zarówno do wyznaczenia dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi substancji 

powodujących ryzyko, jak i oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska 

mogą być niezbędne dodatkowe informacje o postaci chemicznej substancji, formach 

biodostępnych, warunkach geologicznych oraz własnościach gleby. Zestaw danych oraz 

ostateczny wybór metod będzie zależał od decyzji eksperta specjalisty z zakresu oceny 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska popartej dyskusją z zarządzającym terenem 

i organami wydającymi decyzję w sprawie ewentualnej remediacji.  

Jednym z dodatkowych celów było określenie i zdefiniowanie znaczącego zagrożenia dla 

zdrowia ludzi lub środowiska.  

Autorzy dokumentu wyrażają pogląd, że jeśli w wyniku przeprowadzonej oceny znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska będzie wynikała konieczność remediacji 

zanieczyszczonych gruntów w pierwszej kolejności należy umożliwić naturalne oczyszczenie 

terenu, ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, czy zmniejszyć ich ilość. 

Natomiast zastosowanie remediacji poprzez usuwanie zanieczyszczeń wraz z powierzchnią 

ziemi, jako prowadzące do bezpowrotnych strat w materii organicznej oraz uszczerbku w 

związanych z nią ekosystemach, może zachodzić tylko w przypadkach szczególnych. 
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Definicje i skróty 

Definicja Znaczenie 

Dyrektywa IED oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 
dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. 
UE z 2010 roku L 334, str. 17-119). 

Dyrektywa Szkodowa oznacza dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE z 2004 roku L 143, str. 56-75). 

Prawo Wodne oznacza ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 
roku poz. 1566) 

Ramowa Dyrektywa 
Wodna 

oznacza dyrektywę nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. UE z 2000 roku L 327, 
str.1-73) 

Rozporządzenie CLP oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE z 2008 
roku L 353, str. 1-1355). 

Rozporządzenie  
E-PRTR 

oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG (Dz. Urz. UE z roku 2006 
L 33, str.1-17). 

Rozporządzenie  
w sprawie działań 
naprawczych 

oznacza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 
roku w sprawie działań naprawczych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1396, t. j. 
ze zm.). 

Rozporządzenie  
w sprawie 
gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów 

oznacza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku 
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 roku poz. 
1246). 

Rozporządzenie  
w sprawie kryteriów  
i sposobu oceny stanu 
jednolitych części wód 
podziemnych 

oznacza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 
roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych (Dz. U. z roku 2016 poz. 85). 

Rozporządzenie  
w sprawie kryteriów 
oceny wystąpienia 
szkody w środowisku 

oznacza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 
roku w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1399, t. j. ze zm.). 

Rozporządzenie  
w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi 

oznacza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 
roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 roku poz. 1395). 

Rozporządzenie  
w sprawie Klasyfikacji 
Substancji 
Chemicznych  

oznacza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku 
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich 
mieszanin (Dz. U. z 2015 roku, poz. 208). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheyde
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheyde
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32000L0060
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm2tknjzg44to
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm2tknjzg44to
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Definicja Znaczenie 

Rozporządzenie 
REACH 

oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE 
z 2006 roku L 396, str. 1-794). 

Rozporządzenie 
Ozonowe 

oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1005/2009 z dnia 16 września 2009 roku w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. UE z 2009 roku L 286, str.  
1-30 ze zm.) 

Ustawa CLP oznacza ustawę z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 roku poz. 1203, t. j. ze 
zm.). 

Ustawa o ochronie 
gruntów rolnych  
i leśnych 

oznacza ustawę z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1161 t.j. ze zm.) 

Ustawa POŚ oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 910, t. j. ze zm.). 

Ustawa Szkodowa oznacza ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1789, t. j. ze zm.). 

 

Skrót Rozwinięcie 

(Q)SAR Quantitative Structure-Activity Models - modele zależności struktura-aktywność 

ATE Acute Toxicity Estimates - oszacowana toksyczność ostra 

ATSDR 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry - Agencja ds. substancji toksycznych 
i rejestru chorób 

BCF Bioconcentration Factor - współczynnik biokoncentracji 

BTEX węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) 

BZT5 biochemiczne pięciodniowe zapotrzebowanie tlenu 

C&L Classification & Labeling – klasyfikacja i oznakowanie 

CalEPA California Environmental Protection Agency - Kalifornijska Agencja Ochrony Środowiska 

CAS Chemical Abstracts Service – baza danych o substancjach chemicznych 

CCOHS 
Canadian Centre for Occupational Health and Safety - Kanadyjskie Centrum Zdrowia 
i Bezpieczeństwa Środowiska Pracy 

CCRIS 
Chemical Carcinogenesis Research Information System - system informacji o 
rakotwórczości chemicznej 

CEC Cation Exchange Capacity - pojemność wymiany kationów 

CFC-11 trichlorofluorometan 

ChZT chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

CLP Classification, Labeling and Packaging – klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie 

CL50 
Lethal Concentration - stężenie substancji powodujące śmiertelność połowy osobników 
testowych 

CPDB Carcinogenic Potency Database - baza danych zdolności rakotwórczej 

CR Cancer Risk – ryzyko nowotworowe 

CTD Comparative Toxicogenomics Database - baza danych toksykogenomiki porównawczej 
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Skrót Rozwinięcie 

DART 
Developmental and Reproductive Toxicology Database - baza danych toksykologii 
rozwojowej i reprodukcyjnej 

DL50 Lethal Dose - dawka substancji powodująca śmiertelność połowy osobników testowych 

DNAPL Dense Non-aqueous Phase Liquid - ciężka faza niewodna ciekła 

EC 
Effect Concentration - stężenie efektywne substancji wywołujące skutek u x% osobników 
w porównaniu z kontrolą w czasie prowadzenia testu 

ECHA European Chemicals Agency - Europejska Agencja Chemikaliów 

ECOTOX ECOTOXicology knowledgebase - baza danych toksykologicznych 

ECTS European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów 

EINECS 
European Inventory of Existing Chemical Substances - Europejski Wykaz Istniejących 
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym 

ELINCS 
European List of Notified Chemical Substances - Europejski Wykaz Notyfikowanych 
Substancji Chemicznych 

EN European Norm – Norma Europejska 

E-PRTR 
European Pollutant Release and Transfer Register - Europejski Rejestr Uwalniania i 
Transferu Zanieczyszczeń 

FID/PID 
Flame Ionization Detector/Photoionization Detector – miernik fotojonizacyjny (przenośny 
chromatograf gazowy) 

FP7-Health 
7th Framework Programme for Research and Technological Development, Health: 
Alternative Testing Strategies - 7 Program Ramowy w dziedzinie badań i postępu 
technologcznego, Zdrowie: alternatywne strategie oceny 

GENE-TOX Genetic Toxicology - baza toksykologii genetycznej 

GLP Good Laboratory Practice - dobra praktyka laboratoryjna 

HEAST 
Health Effects Assessment Summary Tables for Superfund - Tablice podsumowujące 
ocenę efektów zdrowotnych dla terenów silnie skażonych 

HERO Health and Environmental Research Online – baza badań online zdrowie i środowisko 

HQ Hazard Quotient - iloraz zagrożenia 

HSDB Hazardous Substances Data Bank - bank danych o niebezpiecznych substancjach 

IARC 
International Agency for Research on Cancer - Międzynarodowa Agencja Badań nad 
Rakiem 

IED The Industrial Emission Directive – Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 

INCHEM 
Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations – Informacje 
o Bezpieczeństwie Chemicznym z Organizacji Międzyrządowych 

IPCS 
International Programme on Chemical Safety - Międzynarodowy Program 
Bezpieczeństwa Chemicznego 

IPT Immision Pumping Tests – imisyjne pompowania testowe 

IRIS Integrated Risk Information System - Zintegrowany System Informacji o Ryzyku 

ISO/TS 
International Organization for Standardization/Technical Standard - Międzynarodowa 
Organizacja Normalizacyjna/Normy Techniczne 

ITER 
International Toxicity Estimates for Risk - Międzynarodowe Szacunki Toksyczności dla 
Ryzyka 

ITOX Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dense_non-aqueous_phase_liquid
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Skrót Rozwinięcie 

IUPAC 
International Union of Pure and Applied Chemistry - Międzynarodowa Unia Chemii 
Czystej i Stosowanej 

JECFA 
Joint Expert Committee on Food Additives - Wspólny Komitet Ekspertów ds. Dodatków 
do Żywności 

KAW stała równowagi powietrze-woda 

KOA stała równowagi oktanol-powietrze 

KOW stała równowagi oktanol/woda 

LoE Lines of Evidence - linie dowodzenia 

MED Mid-Continent Ecology Division - Wydział Środkowokontynentalnej Ekologii 

NCBI 
National Center for Biotechnology Information - Narodowe Centrum Informacji 
Biotechnologicznych 

NCEA National Center for Environmental Assessment - Narodowe Centrum Oceny Środowiska 

NCI National Cancer Institute - Narodowy Instytut Raka 

NCSU North Carolina State University - Stanowy Uniwersytet Karoliny Południowej 

NERL National Exposure Research Laboratory - Narodowe Laboratorium Badań Narażenia 

NHEERL 
National Health and Environmental Effects Research Laboratory - Narodowe 
Laboratorium Badawcze Zdrowia i Efektów Środowiskowych 

NIEHS 
National Institute of Environmental Health Sciences - Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu 
Środowiskowym 

NIH National Institute of Health - Narodowy Instytut Zdrowia 

NIOSH 
National Institute of Occupational Safety and Health - Narodowy Instytut Bezpieczeństwa 
i Zdrowia Zawodowego 

NLM National Library of Medicine - Narodowa Biblioteka Medyczna Stanów Zjednoczonych 

NLP 
No-longer Polimers – wykaz substancji wyłączonych z wykazu ELINCS w wyniku zmiany 
definicji polimeru 

NOEC No Observed Effect Concentration - stężenie nie wywołujące negatywnych skutków 

NTIS National Technical Information Service - Serwis Narodowej Informacji Technicznej 

NTP National Toxicology Program - Narodowy Program Toksykologiczny 

OAQPS 
Office of Air Quality Planning and Standards - Biuro ds. Planowania i Standardów 
Jakości Powietrza 

OAR Office Air and Radiation - Biuro ds. Powietrza i Promieniowania 

ODP Ozone Depletion Potential - potencjał niszczenia ozonu 

OEHHA 
Office of Environmental Health Hazard Assessment – Biuro Oceny Zagrożeń Zdrowia 
Środowiskowego 

ORD Office of Research and Development US EPA - Biuro Badań i Rozwoju US EPA 

ORNL Oak Ridge National Laboratory - Narodowe Laboratorium Oak Ridge 

ORO Oak Ridge Operations Office - Biuro Operacyjne Oak Ridge 

OSWER 
Office of Solid Waste and Emergency Response - Biuro ds. Odpadów Stałych i 
Reagowania Awaryjnego 

PCB polichlorowane bifenyle 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PKN-CEN Polski Komitet Normalizacyjny - European Committee for Standardization 
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Skrót Rozwinięcie 

PN  Polska Norma 

POŚ Ustawa Prawo ochrony środowiska 

PPRTV 
Provisional Peer-Reviewed Toxicology Values for Superfund - tymczasowe wartości 
toksyczności recenzowanej dla terenów silnie skażonych 

R 
ryzyko zdrowotne rozumiane jako dodatkowe, ponad poziom naturalny w środowisku, 
prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nowotworu 

RAIS Risk Assessment Information System - System Informacji o Szacowaniu Ryzyka 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

REACH 
Regulation for Register, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – 
Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

RMLs 
Regional Removal Management Levels - regionalne poziomy zarządzania 
oczyszczaniem na terenach silnie skażonych 

RSLs Regional Screening Levels - regionalne poziomy przesiewowe (screeningowe) 

RWO rozpuszczalny węgiel organiczny 

SIS Division of Specialized Information Services - dział usług wyspecjalizowanych informacji 

TEHIP 
Toxicology and Environmental Health Information Program - program informujący 
o toksykologii i zdrowiu środowiskowym 

TERA 
Toxicology Excellence for Risk Assessment - Toksykologiczna doskonałość dla 
szacowania ryzyka 

TOXLINE Toxicology Literature Online - baza online literatury toksykologicznej  

TOXMAP Environmental Health Maps - środowiskowe mapy zdrowia 

TOXNET TOXicology Data NETwork - sieć danych toksykologicznych 

TRI Toxic Release Inventory Program - rejestr uwalniania substancji toksycznych 

TRIAD 
Podejście oparte na trzech niezależnych liniach dowodzenia: chemicznej, 
ekotoksykologicznej i ekosystemowej 

TZO trwałe zanieczyszczenia organiczne 

UCOR akronim nazwy własnej firm zajmujących się remediacją URS | CH2M Oak Ridge LLC 

UN RTDG 
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Zalecenia 
ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych 

UNCED 
United Nations Conference on Environment and Development – Konferencja ONZ 
“Środowisko i Rozwój” 

US DOE United States Department of Energy - Departament Energii Stanów Zjednoczonych 

US EPA 
United States Environmental Protection Agency - Amerykańska Agencja ds. Ochrony 
Środowiska 

VC Vinyl Chloride – chlorek winylu, chloroeten 

WHO World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia 

WWA wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
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1. Wstęp 

Obecnie funkcjonujący w Polsce system oceny konieczności przeprowadzania remediacji 

w zakresie zanieczyszczenia gleby lub ziemi lub badań naprawczych w zakresie szkód 

w środowisku w powierzchni ziemi wymaga dokonania głębokiej analizy. 

W Ustawie POŚ została wprowadzona definicja historycznego zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi, przez którą rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 

dniem 30 kwietnia 2007 roku lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 

30 kwietnia 2007 roku, rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi 

w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c Ustawy Szkodowej, która została spowodowana przez emisję 

lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Natomiast szkodą w powierzchni ziemi  

w rozumieniu Ustawy Szkodowej jest zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności 

zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Powierzchnia ziemi zgodnie z Ustawą POŚ oznacza ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz 

wody gruntowe, przez które rozumie się wody podziemne, które znajdują się w strefie 

nasycenia i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. 

Takie określenie rozumienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wprowadziło 

w Polsce dwa reżimy odpowiedzialności za zanieczyszczenie ziemi w zależności od daty, 

w której powstało zanieczyszczenie. Zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 

roku oraz szkody w środowisku w powierzchni ziemi rozumiane jako zanieczyszczenie gleby 

lub ziemi, które zostały spowodowane przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej 

niż 30 lat będzie mitygowane w ramach Ustawy POŚ, natomiast szkody w środowisku 

w powierzchni ziemi rozumiane jako zanieczyszczenie gleby lub ziemi, które powstały po tej 

dacie będą podlegały reżimowi Ustawy Szkodowej.   

Na ścisły związek tych dwóch reżimów w zakresie tworzenia jednolitego systemu mitygowania 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi wskazuje fakt, iż Ustawa Szkodowa w zakresie badań 

zanieczyszczania gleby i ziemi oraz definicji substancji powodującej ryzyko odwołuje się do 

Ustawy POŚ. W związku z czym przez badania zanieczyszczenia gleby i ziemi zarówno 

w ramach Ustawy POŚ, jak i w ramach Ustawy Szkodowej rozumie się pomiary zawartości 

substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz związane 

z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi. 

Według art. 101a ust. 1 Ustawy POŚ zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na 

podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko 

w glebie lub w ziemi. Dlatego też należy stwierdzić, iż na gruncie prawa krajowego dopiero 

analiza wskazująca na przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji powodującej 

ryzyko w glebie lub ziemi powoduje nałożenie na władającego powierzchnią ziemi obowiązku 

zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia ziemi oraz remediacji, bądź też na gruncie Ustawy 

Szkodowej – nałożenie obowiązku zgłoszenia szkody w środowisku oraz uzgodnienia 

warunków przeprowadzenia działań naprawczych na podmiot, który spowodował 

bezpośrednie zagrożenie szkodą lub w wyniku działań, którego szkoda ta wystąpiła. Przy czym 

należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14 Ustawy Szkodowej w zakresie szkód w środowisku 

powierzchni ziemi działaniem naprawczym jest przeprowadzenie remediacji.  

Podmiot, który jest odpowiedzialny za historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi bądź 

szkodę w środowisku w powierzchni ziemi będzie zobligowany do przeprowadzenia 

remediacji, w tym do przedłożenia projektu planu remediacji właściwemu organowi. W art. 101l 

ust. 3 pkt 6 Ustawy POŚ oraz art. 13 ust. 2a pkt 6 Ustawy Szkodowej zaznaczono, iż 

elementem projektu planu remediacji jest ocena występowania znaczącego zagrożenia dla 
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zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Ponadto zgodnie z art. 101i ust. 2 pkt 1 lit. d Ustawy POŚ 

oraz art. 17 ust. 2a pkt 1 lit. d ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska stanowi obligatoryjny element planu remediacji.  

Dlatego też ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska będzie przeprowadzona dopiero po stwierdzeniu historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi lub szkody w środowisku w powierzchni ziemi, czyli w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi. 

Negatywna ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska nie zwalnia jednak z obowiązku przeprowadzenia remediacji. Daje ona jedynie 

uprawnienie organom administracji do decyzji w sprawie zwolnienia z tego obowiązku 

władającego powierzchnią ziemi lub, na gruncie Ustawy Szkodowej, podmiotu korzystający ze 

środowiska.  

W związku z powyższym w zakresie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska zasadnym jest wskazanie rozumienia substancji w ramach 

polskiego, jak i europejskiego systemu prawa. 

 

1.1. Kluczowe akty prawne determinujące konieczność przeprowadzenia remediacji 

lub działań naprawczych w stosunku do powierzchni ziemi 

1.1.1. Dyrektywa IED 

Dyrektywa IED została przyjęta w celu zapobiegania zanieczyszczeniom wynikającym 

z działalności przemysłowej, ich redukcji i w możliwie najszerszym zakresie ich 

wyeliminowania zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz zasadą zapobiegania 

zanieczyszczeniom.  

W Dyrektywie IED szczególna waga została położona na zapewnienie, aby eksploatacja 

instalacji nie prowadziła do pogorszenia jakości gleby i wód podziemnych. W tym celu, 

w Dyrektywie IED podkreślono konieczność monitorowania gleby i wód podziemnych pod 

kątem substancji stwarzających zagrożenie. 

W art. 3 pkt 18 Dyrektywy IED umieszczono definicję substancji stwarzających zagrożenie. 

W definicji tej Dyrektywa IED odwołuje się do substancji lub mieszanin określonych w art. 3 

Rozporządzenia CLP, tj. substancji lub mieszaniny spełniającej kryteria dotyczące zagrożeń 

wynikających z właściwości fizycznych, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska określone 

w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, a które są tematem dokładniejszej 

analizy w pkt 3.2.1 niniejszego opracowania. 

Ponadto, w celu zapewnienia, aby eksploatacja instalacji nie pogorszyła jakości gleby i wód 

podziemnych, Dyrektywa IED wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdania bazowego, 

w którym należy określić stan skażenia gleby i wód podziemnych. Ma to pozwolić na ilościowe 

porównanie stanu terenu opisanego w tym sprawozdaniu ze stanem terenu w chwili 

zakończenia działalności, aby stwierdzić, czy nastąpiło znaczące zwiększenie 

zanieczyszczenia gleby lub wód podziemnych. 

W przypadku, gdy działalność obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji 

stwarzających zagrożenie oraz mając na uwadze możliwość skażenia gleby i wód 

podziemnych na terenie instalacji, operator przygotowuje i przedkłada właściwemu organowi 

sprawozdanie bazowe przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed uaktualnieniem 
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pozwolenia na instalację po raz pierwszy po dniu 7 stycznia 2013 roku. W sprawozdaniu 

bazowym powinno się uwzględnić możliwości skażenia gleby i wód podziemnych substancjami 

stwarzającymi zagrożenie, które mają być stosowane, produkowane lub uwalniane przez daną 

instalację. 

Jest to nowo wprowadzony obowiązek, bowiem przed dniem 7 stycznia 2013 roku nie 

obowiązywał żaden inny system zobowiązujący prowadzącego instalację do sporządzania 

sprawozdań w zakresie zanieczyszczenia gleby lub wód podziemnych, poza wskazanym 

wyżej obowiązkiem monitoringu gleby i wód podziemnych pod kątem zawartości substancji 

stwarzających zagrożenie. 

W ramach przepisów polskich obowiązek ten jest transponowany do Ustawy POŚ. Zgodnie 

z Ustawą POŚ, raport początkowy jest to raport o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód 

gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Konieczność sporządzenia raportu 

początkowego została nałożona na instalacje wymagające uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie 

substancji powodującej ryzyko oraz gdy występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi 

lub wód gruntowych na terenie zakładu. 

Podsumowując, w zakresie rozumienia substancji mogących stwarzać zagrożenie 

występujących w glebie lub wodach podziemnych w ramach Dyrektywy IED należy podkreślić, 

iż Dyrektywa IED nie stwarza nowej definicji tego typu substancji. Dyrektywa IED w tym 

zakresie powołuje się na definicję zawartą w innym unijnym akcie prawnym – Rozporządzeniu 

CLP. Z tego też powodu należy stwierdzić spójność Dyrektywy IED w tym zakresie z innym 

aktem prawnym. 

 

1.1.2. Ustawa POŚ 

Ustawa POŚ została wprowadzona w celu dostosowania prawa polskiego do prawa 

wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Ustawa POŚ została przyjęta z założeniem, 

iż ma ona stanowić podstawowy akt prawny w systemie polskiego prawa ochrony środowiska 

i porządkujący ten system. Zatem celem Ustawy POŚ było stworzenie podstaw ochrony 

wszystkich elementów środowiska oraz środowiska jako całości, a także, w miarę możliwości, 

ujednolicenie wymagań i procedur w tej dziedzinie.  

W Ustawie POŚ znajdujemy definicję zarówno substancji niebezpiecznej, jak i substancji 

powodującej ryzyko. W art. 3 pkt 37 Ustawy POŚ zawarta jest definicja substancji 

niebezpiecznej, zgodnie z nią przez substancję niebezpieczną rozumie się jedną lub więcej 

substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, 

biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną 

może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 

Przy czym przez substancję rozumie się pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny 

lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Należy podkreślić, iż w Ustawie POŚ w tytule IV „Poważne Awarie” zdefiniowano zagrożenie 

jako samoistną właściwość substancji niebezpiecznej lub warunki fizyczne, które mogą 

powodować negatywne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska. Definicja ta również, tak jak 

jest to uregulowane w Rozporządzeniu CLP, jako podstawę oceny stwarzania zagrożenia dla 
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zdrowia ludzi lub środowiska przez daną substancję wskazuje jej właściwości. Ponadto 

definicja ta odnosi się także do ogółu warunków fizycznych, które mogą powodować 

negatywne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska. 

W zakresie jednak zanieczyszczenia gleby i ziemi Ustawa POŚ nie posługuje się definicją 

substancji niebezpiecznej, a jak to było wskazane na wstępie – definicją substancji 

powodującej ryzyko. Bowiem ocenę zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

w ramach Ustawy POŚ przeprowadza się jedynie w wyniku stwierdzenia przekroczenia 

dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub ziemi. 

Dlatego też w art. 3 pkt 37a Ustawy POŚ określona została definicja substancji powodującej 

ryzyko. Według Ustawy POŚ przez substancję powodującą ryzyko należy rozumieć substancję 

stwarzającą zagrożenie i mieszaninę stwarzającą zagrożenie, należącą co najmniej do jednej 

z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, 

w szczególności substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni 

ziemi określone w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. Przy czym, tak jak wskazano wyżej, przez substancję rozumie się 

pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku 

lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Klasami zagrożenia, do których odnosi się art. 3 pkt 37a Ustawy POŚ są: zagrożenia fizyczne, 

zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia dla środowiska oraz zagrożenia dodatkowe (tj. zagrożenia 

dla warstwy ozonowej). Natomiast Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, do którego odsyła nas definicja substancji powodującej 

ryzyko określa m.in. substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi, które zostały wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Szersza analiza w tym 

zakresie została przedstawiona w pkt 1.2.6. niniejszego rozdziału. 

Należy stwierdzić, iż definicja substancji niebezpiecznych zawarta w POŚ nie nawiązuje do 

żadnych innych aktów prawnych. Jest to definicja samoistna, która zgodnie z założeniem celu 

wprowadzenia Ustawy POŚ może stanowić definicję właściwą dla tych substancji dla całego 

systemu prawa ochrony środowiska. Należy jednak zaznaczyć, iż definicja ta nie jest dokładnie 

określona i nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy dana substancja może być 

klasyfikowana jako substancja niebezpieczna. Ponadto w Ustawie POŚ określono, iż poprzez 

zagrożenie należy rozumieć zarówno właściwość danej substancji niebezpiecznej, jak i ogólnie 

warunki fizyczne, które mogą powodować negatywne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska. 

W kwestii rozumienia pojęcia zagrożenia wypowiedział się także Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 roku (sygn. akt. IV SA/Wa 

312/17): „niezdefiniowane prawnie pojęcie "zagrożenia życia lub zdrowia ludzi", z uwagi na to, 

że ustawodawca nie posługuje się w tym wypadku formą kwalifikowaną, należy rozumieć jako 

każde zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego wynikające z działalności określonego w tym 

przepisie podmiotu emitującego. Pod pojęciem "zagrożenia", zgodnie z definicją 

z internetowego Słownika Języka Polskiego PWN należy rozumieć sytuację lub stan, które 

komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony; gdy istnieje realne 

niebezpieczeństwo. Sąd w tym składzie jest zdania, że pod tym pojęciem należy, na gruncie 

art. 364 Poś, rozumieć sytuację, w której na skutek działania wymienionego w nim podmiotu 
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istnieje realne niebezpieczeństwo wywołania negatywnych dla zdrowia lub życia skutków 

w znaczeniu obiektywnym a nie subiektywnym. Inaczej mówiąc chodzi o sytuację, w której 

obiektywnie istnieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu działalności podmiotu 

emitującego /korzystającego ze środowiska/ na stan zdrowia lub na życie ludzi”.  

Definicja substancji powodującej ryzyko jest natomiast określona w sposób bardziej 

skonkretyzowany z odniesieniem do innych aktów prawnych w ramach systemu unijnego oraz 

polskiego. Definicja ta także podkreśla, które substancje w szczególności powinny być 

zaklasyfikowane jako substancje powodujące ryzyko, odwołując się do zamkniętego katalogu 

tych substancji wymienionego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

 

1.1.3. Ustawa Szkodowa  

Ustawa Szkodowa została przyjęta w celu transpozycji Dyrektywy Szkodowej. Dyrektywa 

Szkodowa została opracowana w duchu zasady „zanieczyszczający płaci” w aspektach 

zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. 

Przepisy Ustawy Szkodowej stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

lub do szkody w środowisku spowodowanych m.in. przez działalność podmiotu korzystającego 

ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku.  

W art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy Szkodowej zaznacza się, iż do działalności stwarzającej 

ryzyko szkody w środowisku zalicza się również produkcję, wykorzystywanie, 

przechowywanie, składowanie, uwalnianie do środowiska oraz transport substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie 

i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych 

i ich mieszaninach. W ramach tego przepisu Ustawa Szkodowa odnosi się do Ustawy CLP.  

W Ustawie CLP substancje niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne definiuje się jako 

zaklasyfikowane co najmniej do jednej z kategorii wymienionych w ramach zamkniętego 

katalogu określonego w Ustawie CLP. Natomiast substancjami stwarzającymi zagrożenie 

i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie są substancje i mieszaniny należące co najmniej do 

jednej z klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP. 

Klasami zagrożenia wymienionymi w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP są: 

zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia dla środowiska oraz zagrożenia 

dodatkowe (tj. zagrożenia dla warstwy ozonowej).  

Przy czym zgodnie z Ustawą CLP substancje należy rozumieć jako substancje, o których 

mowa w art. 3 pkt a Rozporządzenia REACH tj. substancja oznacza pierwiastek chemiczny 

lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą 

procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz 

wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając 

rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji. Natomiast 

mieszaniny należy rozumieć jako mieszaniny lub roztwory, o których mowa w art. 3 pkt 2 

Rozporządzenia REACH tj. mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór składający się 

z dwóch lub większej liczby substancji. 
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Ponadto, jak wskazano już na wstępie Ustawa Szkodowa reguluje także kwestię postępowania 

w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi, bowiem w art. 6 pkt 11 definiuje się szkodę 

w środowisku w powierzchni ziemi jako zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym 

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.  

Ustawa Szkodowa nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem zanieczyszczenie gleby lub 

ziemi. W tym zakresie pomocniczo można zastosować definicję określoną w art. 101a ust. 1 

Ustawy POŚ. Wedle tego artykułu zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na 

podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko 

w glebie lub w ziemi. Dlatego również w Ustawie Szkodowej szczególne znaczenie dla 

zasadności przeprowadzania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska będzie miało przekroczenie substancji powodującej ryzyko w glebie lub 

ziemi. 

Należy podkreślić, iż w kwestii substancji powodującej ryzyko Ustawa Szkodowa wskazuje 

definicję zawartą w art. 3 ust. 37a Ustawy POŚ. Podobnie, w ramach definicji badań 

zanieczyszczenia gleby i ziemi Ustawa Szkodowa wskazuję definicję zawartą w art. 3 ust. 2a 

Ustawy POŚ tj. pomiary zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi, w tym 

pobieranie próbek oraz związane z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi. 

Podsumowując, w Ustawie Szkodowej w ramach definicji substancji niebezpiecznych 

i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin 

stwarzających zagrożenie mamy do czynienia z odwołaniem się do innych definicji 

określonych w przepisach prawa krajowego tj. przepisach o substancjach i ich mieszaninach. 

Ponadto w zakresie substancji powodującej ryzyko, a także w zakresie badań 

zanieczyszczenia gleby i ziemi Ustawa Szkodowa wskazuje wprost na definicje zawarte 

w Ustawie POŚ. Zapewnia to ujednolicenie prawa i pełną harmonizację z tym aktem prawnym 

w zakresie systemu odpowiedzialności za zanieczyszczenia powierzchni ziemi, o którym 

szerzej mowa na wstępie. 

 

1.1.4. Ramowa Dyrektywa Wodna i Prawo Wodne 

Zasadniczo w polskim Prawie Wodnym brak jest jedności odnośnie sposobów traktowania 

lokalnych zanieczyszczeń takich jak: opady deponowane w glebie i ziemi, jako możliwego 

źródła zanieczyszczeń dla ziemi i gleby, a potem dla wody.  

Art. 10 Ramowej Dyrektywy Wodnej, który został transponowany do prawa polskiego w art. 54 

ustawy Prawo Wodne (w brzmieniu, które wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku) nakłada 

obowiązek łączonego podejścia, czyli zrzutów i emisji do wód powierzchniowych, dla źródeł 

punktowych i rozproszonych. Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje, że w przypadku wpływów 

rozproszonych, konieczne są kontrole obejmujące wprowadzenie najlepszych praktyk 

środowiskowych m.in. w stosunku do takich źródeł zanieczyszczeń jak: zanieczyszczenia 

przemysłowe, które podlegają przepisom IPPC, ścieki komunalne, azotany pochodzenia 

rolniczego.  

W związku z brakiem definiowania w ustawach źródeł zanieczyszczeń punktowych oraz źródeł 

zanieczyszczeń rozproszonych powstają trudności w ustaleniu czy przepis ten obejmuje 

również odpady deponowane w glebie i ziemi. Sugeruje się więc, obecnie, że takim podejściem 

powinny zostać objęte również wody podziemne. 
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1.1.5. Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody 

w środowisku 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku zostało wydane 

na podstawie art. 10 Ustawy Szkodowej. Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku zostało wydane w celu stworzenia kryteriów, według których 

ma być stwierdzane wystąpienie szkody w środowisku. Jest również elementem transpozycji 

prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego, gdyż wykonuje Ustawę Szkodową, 

powstałą w celu implementacji dyrektywy unijnej. 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku określa rodzaje 

szkód w środowisku oraz kryteria, które muszą zostać spełnione, aby stwierdzić ich 

wystąpienie. 

Zgodnie z §1, Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 

określa następujące rodzaje szkód: w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach 

przyrodniczych, w wodach i w powierzchni ziemi. 

Szkoda w gatunkach chronionych występuje, jeżeli wystąpi zmiana lub zmiany powodujące 

jeden lub więcej z mierzalnych skutków, które negatywnie wpływają na osiągnięcie lub 

utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków: zniszczenie siedliska gatunku 

chronionego w całości lub w części, pogorszenie stanu lub funkcji populacji gatunku 

chronionego (przykładowe skutki: zmniejszenie liczebności populacji, zmniejszenie jej 

zagęszczenia lub zmniejszenie zajmowanej przez nią powierzchni, pogorszenie możliwości 

rozmnażania się populacji, zwiększenie śmiertelności, ograniczenie możliwości kontaktu 

populacji z populacjami sąsiednimi). 

Szkoda w chronionym siedlisku przyrodniczym następuje, jeżeli zmiana lub zmiany powodują 

mierzalne skutki negatywnie wpływające na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu 

ochrony tych siedlisk (przykładowe skutki: zniszczenie chronionego siedliska przyrodniczego 

w całości lub w części, utrata części związanej z nim różnorodności biologicznej lub 

specyficznych cech jego struktury, pogorszenie lub utrata realizacji jego funkcji 

ekosystemowych, pogorszenie ochrony gatunków typowych dla siedliska). 

Zarówno szkoda w gatunkach chronionych jak i szkoda w chronionym siedlisku nie są 

bezpośrednio powiązane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, jednak mogą w praktyce 

stanowić jego potencjalny skutek. 

Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w wodach jest mierzalna znacząca 

negatywna zmiana lub zmiany: potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, stanu ilościowego 

jednolitych części wód podziemnych. Wyjątek stanowi zmiana będąca skutkiem nowych zmian 

właściwości fizycznych wód, zmiany poziomu zwierciadła wód podziemnych albo jeśli 

niezapobieżenie pogorszenia się stanu wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego jest 

wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju 

i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa. 

Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi jest zmiana lub zmiany 

powodujące mierzalny skutek w postaci przekroczenia dopuszczalnej zawartości w glebie lub 
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w ziemi co najmniej jednej substancji powodującej ryzyko, określonej w Rozporządzeniu 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Rozporządzenie 

w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku określa również, że ocenę 

wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi prowadzi się zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

 

1.1.6. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

zostało wydane na podstawie art. 101a ust. 5 Ustawy POŚ. Wydano je w celu ujednolicenia 

zasad i zminimalizowania kosztów badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz mając na 

względzie wpływ niektórych rodzajów działalności na stan powierzchni ziemi, w tym stwarzane 

przez nie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.  

Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

w tym m.in. substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, 

ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, a także 

referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

Jak wskazano wyżej obowiązek remediacji lub działań naprawczych powstaje w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi. 

Dopiero po zdiagnozowaniu tego przekroczenia, zasadnym jest przeprowadzenie oceny 

występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w celu 

ustalenia czy podmiot zobowiązany do przeprowadzenia remediacji lub działań naprawczych 

można z tego obowiązku zwolnić. Dlatego też określone w Rozporządzeniu w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi dopuszczalne zawartości 

tych substancji mają szczególne znaczenie dla dokonywania oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

określa substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi 

poprzez wyszczególnienie ich wraz z ich dopuszczalną zawartością w ziemi w załączniku nr 1. 

Katalog substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi 

wyszczególniony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest katalogiem zamkniętym. Ponadto z uwagi na 

definicję substancji powodującej ryzyko zawartą w Ustawie POŚ, która nie zawiera zamkniętej 

listy substancji, w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące określania 

dopuszczalnej zawartości powodującej ryzyko, która nie została wymieniona w Załączniku 1 

do tego Rozporządzenia. 

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi określone są z podziałem na grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób 

ich użytkowania bądź przeznaczenie terenu wskazane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

Podsumowując, rozumienie substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony 

powierzchni ziemi w ramach Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
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zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest bardzo skonkretyzowane. W ramach Rozporządzenia 

nie definiuje się tych substancji, a określa się je w drodze zamkniętego katalogu 

wymieniającego poszczególne substancje, umożliwiając także zakwalifikowanie innych 

substancji, niewymienionych w tym katalogu jako substancji powodujących ryzyko szczególnie 

istotne dla ochrony powierzchni ziemi w ramach określonych zasad. 

 

1.1.7. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych 

części wód podziemnych 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych zostało wydane na podstawie art. 38a ust. 1 Prawa Wodnego. Rozporządzenie 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych określa 

kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. 

Wśród kryteriów i sposobów ocen w Rozporządzeniu w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych zostały wyszczególnione następujące zagadnienia, 

jako centralne dla regulacji tego Rozporządzenia: 1) klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych; 2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu 

chemicznego; 3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych 

i ilościowych; 4) sposób prezentacji ich stanu; 5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu; 

6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej 

substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, 

które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi, zwane 

dalej „wartościami progowymi”. 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych klasyfikuje jednolite części wód podziemnych do pięciu klas jakości, od wód 

bardzo dobrej jakości (klasa I), w których wartości elementów fizykochemicznych są 

kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach 

podziemnych i mieszczą się w zakresie tła hydrogeochemicznego oraz nie wskazują na wpływ 

działalności człowieka, do wód złej jakości (klasa V), w których wartości elementów 

fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. Ponadto wody klasy 

IV są uznawane za wody niezadowalającej jakości. Klasyfikacji do klas jakości dokonuje się 

na podstawie wartości granicznych ustalonych w załączniku do Rozporządzenia w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. 

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 

wód podziemnych określa się również stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych. 

Stan chemiczny tych wód może być dobry lub słaby. Jednolite części wód podziemnych są 

uznawane za będące w dobrym stanie chemicznym, jeżeli stężenia substancji 

zanieczyszczających nie wykazują efektów dopływu wód słonych ani innych wód o jakości 

zagrażającej zanieczyszczeniem ani nie przekraczają norm jakości ustalonych dla wód 

podziemnych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi. Ponadto takie 

wody nie mogą powodować nieosiągnięcia przez powiązane z nimi wody powierzchniowe 

celów środowiskowych, obniżenia ich jakości chemicznej lub ekologicznej oraz nie mogą 

powodować znacznych szkód w ekosystemach lądowych. Również zmiany w przewodności 

elektrolitycznej nie mogą wskazywać na dopływ wód słonych ani innych wód o jakości 

zagrażającej zanieczyszczeniem. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
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jednolitych części wód podziemnych stanowi jednocześnie, że klasy jakości wód podziemnych 

I-III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV i V oznaczają słaby 

stan chemiczny. 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych określa również szczegółowo sposób prowadzenia badań i oceniania ich 

wyników, a w konsekwencji przydzielania do określonych klas jakości oraz stanów 

chemicznych. W celu oceny stanu chemicznego należy porównywać wartości badanych 

elementów fizykochemicznych z wartościami granicznymi, określonymi w załączniku do tego 

Rozporządzenia. 

Badania stanu chemicznego muszą być aktualizowane poprzez dokonanie oceny stanu 

chemicznego jednolitych części wód podziemnych, której dokonuje się przynajmniej raz 

w ciągu 6-letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze danego 

dorzecza. 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych przewiduje również ocenę stanu ilościowego wód. Oceny ilościowej dokonuje 

się poprzez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych jednolitej części wód 

podziemnych i interpretację wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych. 

Ustalenie wielkości rezerw polega na porównaniu średniego rocznego poboru wody 

podziemnej z wielkością dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. 

Pierwszym elementem interpretacji badań położenia zwierciadła wód podziemnych jest 

stwierdzenie, czy zmiany wynikają z działania człowieka i powodują niespełnianie celów 

środowiskowych, występowanie znacznych szkód w ekosystemach lub znaczne obniżenie 

zwierciadła wód podziemnych. Drugim elementem jest stwierdzenie czy w wyniku zmian 

w zwierciadle wód podziemnych występują zmiany kierunku przepływu wód podziemnych, 

które mogą powodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej 

zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz czy mogą wskazywać na trwałą i wynikającą 

z działalności człowieka tendencję do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, który 

mógłby spowodować taki dopływ. 

Ocena stanu ilościowego prowadzi do klasyfikacji tego stanu jako dobry lub słaby. Ustalenie 

dobrego stanu wód wymaga, aby zasoby dostępne do zagospodarowania były wyższe od 

średniego poboru z ujęć wód podziemnych, a zwierciadło wód podziemnych nie podlegało 

zmianom wynikającym z działalności człowieka powodującym choćby jeden ze skutków 

wymienionych powyżej. Aktualizacja stanu ilościowego jest również dokonywana w cyklu 

sześcioletnim. 

Ostateczna ocena stanu jednolitych części wód podziemnych składa się z oceny stanu 

chemicznego i oceny stanu ilościowego. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się 

jako dobry, jeżeli zarówno stan chemiczny jak i stan ilościowy jednolitej części wód 

podziemnych są oceniane jako dobre. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się jako 

słaby, jeżeli stan chemiczny lub stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych jest 

oceniany jako słaby. 
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1.1.8. Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych 

Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych zostało wydane na podstawie art. 14 Ustawy 

Szkodowej. Jego celem jest określenie rodzajów działań naprawczych oraz warunki i sposoby 

ich prowadzenia dla szkód w środowisku w gatunkach chronionych lub chronionych 

siedliskach przyrodniczych lub wodach. Natomiast dla szkód w środowisku w powierzchni 

ziemi określa ono warunki i sposoby przeprowadzania remediacji. 

Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych określa dla szkód w środowisku w gatunkach 

chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych lub w wodach trzy rodzaje działań 

naprawczych: podstawowe, uzupełniające i kompensacyjne. 

Podstawowe działania naprawcze to takie, które przeprowadza się w pierwszej kolejności. 

Polegają one na przywróceniu stanu początkowego albo przybliżonego do stanu 

początkowego, w możliwie najkrótszym czasie. 

Jeżeli podstawowe działania naprawcze nie doprowadziły lub mogą nie doprowadzić do 

przywrócenia stanu początkowego albo przybliżonego do stanu początkowego, 

Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych nakazuje podjęcie działań uzupełniających. 

Mają być one prowadzone w sposób zapewniający osiągnięcie podobnego stanu elementów 

przyrodniczych lub ich funkcji, jaki byłby zapewniony przez podstawowe działania naprawcze. 

Można prowadzić takie działania w innym miejscu niż w miejscu wystąpienia szkody, jeżeli 

osiągnięcie podobnego stanu elementów przyrodniczych lub ich funkcji w miejscu wystąpienia 

szkody w środowisku nie jest możliwe, a także jeżeli przy równoważnym efekcie koszty ich 

przeprowadzenia będą znacząco mniejsze od kosztów przeprowadzenia tych działań 

w miejscu wystąpienia szkody. 

Kompensacyjne działania naprawcze prowadzi się oprócz wspomnianych wyżej działań, jeżeli 

do chwili osiągnięcia pełnego efektu podstawowych lub uzupełniających działań naprawczych 

elementy przyrodnicze nie spełniają swoich funkcji lub nie są użyteczne dla innych elementów 

przyrodniczych lub dla ludzi. Działania kompensacyjne prowadzi się w sposób zapewniający 

zrekompensowanie strat powstałych w okresie od chwili wystąpienia szkody w środowisku do 

przywrócenia stanu początkowego albo przybliżonego do stanu początkowego, albo do 

osiągnięcia podobnego stanu elementów przyrodniczych lub ich funkcji. Można je prowadzić 

poza miejscem wystąpienia szkody na zasadach analogicznych jak dla działań 

uzupełniających. 

Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych w przypadku szkód w środowisku 

w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych lub w wodach nakazuje 

przy ocenie sposobu prowadzenia działań naprawczych rozpatrywanie różnych czynników, 

w tym: wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo publiczne, koszt działań, 

prawdopodobieństwo uzyskania zakładanych efektów, stopień w jakim działania naprawcze 

będą zapobiegały wystąpieniu szkód w środowisku w przyszłości, ryzyko wystąpienia 

dodatkowych szkód w środowisku w wyniku prowadzonych działań, stopień, w jakim działania 

naprawcze przyniosą poprawę stanu poszczególnych elementów przyrodniczych lub ich 

funkcji, a także stopień, w jakim działania naprawcze uwzględniają charakterystykę społeczną, 

gospodarczą danego terenu, okres, po upływie którego prowadzone działania naprawcze 

zaczną przynosić zakładane efekty, a także trwałość tych efektów, stopień, w jakim działania 

naprawcze przyczynią się do przywrócenia środowiska do stanu początkowego albo 
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przybliżonego do stanu początkowego, geograficzne powiązanie miejsca odbudowy 

utraconych elementów przyrodniczych lub ich funkcji z miejscem wystąpienia szkody 

w środowisku, mając na uwadze największe korzyści dla elementów przyrodniczych lub ich 

funkcji, które doznały szkody w środowisku. 

Prowadząc działania naprawcze należy uwzględnić zarówno najlepsze dostępne techniki, jak 

i możliwość wykorzystania naturalnej regeneracji elementów przyrodniczych, jeżeli przynosi 

ona największe korzyści dla środowiska. 

Natomiast w odniesieniu do szkód w powierzchni ziemi Rozporządzenie w sprawie działań 

naprawczych określa następujące sposoby prowadzenia remediacji. W pierwszej kolejności 

nakazuje usunięcie zanieczyszczenia, przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie  

i w ziemi substancji powodujących ryzyko. Można również zastosować inne sposoby, które 

prowadzą do usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, na 

przykład zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń oraz ich kontrolowanie, przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni 

ziemi. Dopuszczalne jest wspieranie procesów naturalnego samooczyszczania oraz 

ograniczenie dostępu do zanieczyszczonego terenu, a także zmiana sposobu wykorzystania 

terenu. 

 

1.1.9. Możliwość wykorzystania kluczowych aktów prawnych determinujących 

konieczność przeprowadzenia remediacji lub działań naprawczych 

w stosunku do powierzchni ziemi na potrzeby ustalania dopuszczalnej 

zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz 

w procedurze dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia 

dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

Polski system dotyczący odpowiedzialności za zanieczyszczenie ziemi jest szeroko 

rozbudowany. Dlatego też warto przede wszystkim umiejscowić tak procedurę oceny 

występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, aby było 

możliwe zidentyfikowanie wszelkich elementów niezbędnych do właściwego jej zastosowania. 

Przedstawione wyżej akty prawne determinują konieczność usunięcia zanieczyszczenia gleby 

lub ziemi. Zgodnie zarówno z reżimem Ustawy Szkodowej, jak i Ustawy POŚ zidentyfikowanie 

przekroczenia dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko wprowadza 

obowiązek remediacji. Zatem dopiero zidentyfikowanie przekroczeń pociąga za sobą 

konieczność przeprowadzenia oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

lub stanu środowiska w celu ewentualnego zwolnienia podmiotu zobowiązanego z wykonania 

tego obowiązku. Dlatego też należy podkreślić znaczenie, jakie dla zasadności 

przeprowadzania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska ma określenie progu, powyżej którego dopuszczalna zawartość danej substancji 

powodującej ryzyko zostanie przekroczona. 

Należy zaznaczyć, iż pomimo tego, że definicja remediacji, jak i definicja powierzchni ziemi 

zawarta w Ustawie POŚ dotyczy zarówno gleby i ziemi, jak i wód gruntowych, Rozporządzenie 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa 

dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko, których przekroczenie wprowadza 

obowiązek przeprowadzenia remediacji jedynie dla gleby i ziemi.  
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W tym miejscu należy także podkreślić, iż zgodnie z Ustawą POŚ w definicji powierzchni ziemi 

nie mieszczą się wszystkie wody podziemne, a jedynie wody gruntowe.  

Jest to inne rozwiązanie, niż zaproponowane m.in. w Dyrektywie IED, bowiem jak wskazano 

w pkt 3.1. dotyczącym rozważań na temat Dyrektywy IED, w kwestiach określania 

zanieczyszczenia spowodowanego przez działalność przemysłową, a także w ramach redukcji 

tego zanieczyszczenia Dyrektywa IED odnosi się zarówno do zanieczyszczenia gleby i wód 

podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Należy zatem podkreślić, iż Dyrektywa 

IED jednolicie kwalifikuje zarówno wody podziemne, jak i należące do nich wody gruntowe.  

Warto podkreślić, iż wody mogą być nośnikiem substancji powodujących ryzyko i powodować 

ich przemieszczanie się na znaczne odległości. Dlatego też ocena znaczącego zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i stanu środowiska bez uwzględnienia roli, jaką w tym zakresie odgrywają wody 

podziemne, jest niepełna.  

Dlatego też należałoby, w zakresie określania dopuszczalnych zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub ziemi, rozważyć kwestię określenia takich wartości odrębnie 

dla wód gruntowych, a nawet dla całości wód podziemnych. 

Bowiem z uwagi na bliski związek wód podziemnych z wodami gruntowymi, kwestią 

zasadniczą jest rozważenie jednolitej kwalifikacji wód podziemnych oraz wód gruntowych 

w zakresie remediacji zanieczyszczeń powierzchni ziemi.  

W przypadku bowiem konieczności przeprowadzenia remediacji, w momencie uzyskania 

pozytywnej oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, 

remediacja dotycząca jedynie ziemi, gleby oraz wód gruntowych może okazać się 

niewystarczająca. Zanieczyszczenia, za pośrednictwem nośnika jakim jest woda, mogą 

ingerować znacznie głębiej, zanieczyszczając również inne wody podziemne. Ponadto 

w aktualnej praktyce zaopatrzenia zbiorowego w wodę przeznaczoną do spożycia częściej 

wykorzystuje się wody podziemne niż tylko ich fragment określony tu jako wody gruntowe. 

Spożywanie wody zawierającej zanieczyszczenia rodzi wprost zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Podsumowując, kwestia określenia dopuszczalnych zawartości substancji powodującej ryzyko 

jest kluczowa dla całej procedury oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska. Ma to miejsce ze względu na to, iż w polskim systemie dotyczącym 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi procedura takiej oceny może mieć miejsce jedynie 

w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko w glebie lub ziemi. 

Należy podkreślić, iż dotychczasowy system prawny bardzo lakonicznie odnosi się do roli, jaką 

w procesie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń odgrywają wody podziemne. W procesie 

remediacji są uwzględniane jedynie wody gruntowe, brak jest także określenia 

dopuszczalnych wartości substancji dla wód w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Dlatego też, na potrzeby ustalania dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko 

w glebie lub ziemi oraz w procedurze dokonywania oceny występowania znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, szczególną uwagę należy zwrócić na wody 
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podziemne. Rozważenia wymaga również jednolita kwalifikacja wód podziemnych i wód 

gruntowych w ramach procesu remediacji. 

Na zakończenie wywodu dotyczącego wykorzystania wyżej wskazanych aktów prawnych 

w ramach tworzenia nowych zasad ustalania dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz w procedurze dokonywania oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska warto wskazać również 

konsekwencje, jakie wprowadzenie nowych zasad będzie powodowało w zakresie 

uzyskiwania akredytacji przez odpowiednie laboratoria. Bowiem wprowadzenie nowych 

metodyk referencyjnych oceny zagrożenia będzie w dużej mierze skutkowało obowiązkiem 

uzyskania przez laboratoria nowych akredytacji.  

W związku z długotrwałym procesem uzyskiwania nowych akredytacji, zasadnym jest zatem 

przygotowanie przepisów przejściowych, które umożliwią prowadzenie oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w ramach dotychczasowych 

akredytacji.  

Można w tym zakresie skorzystać z modelu przepisu przejściowego, jaki został wykorzystany 

w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. W Rozporządzeniu tym zostały wprowadzone zupełnie nowe metodyki referencyjne 

w zakresie badań gleby i ziemi. Dlatego też w przepisie przejściowym do tego Rozporządzenia 

zaznaczono, iż w terminie roku od dnia wejścia w życie tego Rozporządzenia dopuszcza się 

wykorzystanie w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia 

w życie wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych przez laboratorium, przed 

dniem wejścia w życie Rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przy czym 

wyniki pomiarów przeprowadzonych w celu określenia zawartości substancji powodujących 

ryzyko porównuje się z dopuszczalnymi zawartościami określonymi w tym Rozporządzeniu. 

Uwzględnienie takiego przepisu w ramach tworzenia nowej procedury oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska będzie kluczowe, aby 

zapewnić jego funkcjonalność zaraz po wejściu w życie nowych przepisów. Należy przy tym 

w szczególności uwzględnić średni czas niezbędny na uzyskanie nowych akredytacji.  

 

1.2. Inne akty prawne 

Na zakończenie należy wskazać inne akty prawne regulujące rejestry, które mogą służyć jako 

źródła danych możliwe do wykorzystania w procedurze dokonywania oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Jest to m.in.: 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód 

w środowisku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1398, t. j. ze zm.); 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1397, t. j. ze 

zm.). 

Ponadto w praktyce wydawania decyzji znaczenie może mieć także rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów 

niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1601, t. j. ze zm.). 
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Akty te są aktami wykonawczymi, jednak w przypadku formułowania nowych aktów prawnych 

musi zostać zwrócona uwaga na określone w nich przepisy, w celu zachowania spójności 

w ramach systemu prawa.  
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2. Informacje na temat baz danych oraz innych źródeł informacji o substancjach 

powodujących ryzyko oraz ich wpływie na zdrowie ludzi i stan elementów 

środowiska 

Zadaniem baz danych jest dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do 

przeprowadzenia procedury oceny ryzyka zdrowotnego lub środowiskowego. Ogromne ilości 

informacji, które są potrzebne jako dane wejściowe do takiej analizy powodują, że coraz 

częściej będą one przechowywane w repozytoriach elektronicznych w postaci baz danych. 

Bardzo duże koszty badań określających stan badanego środowiska; badań statystycznych 

przeprowadzanych dla rzeczywistej populacji, dla której analizowane jest ryzyko; a dodatkowo 

również względy etyczne w przypadku badań toksykologicznych przeprowadzanych głównie 

jeszcze na zwierzętach laboratoryjnych, których wyniki po ekstrapolacji dostarczają wartości 

bezpiecznych dawek dla człowieka powodują, że uzyskane dane, które przeszły proces 

weryfikacji przez ekspertów, powinny być ogólnie dostępne poprzez przeszukiwalne bazy 

danych w internecie.  

Wraz z rozwojem popularności metody oceny ryzyka, zakresu jej stosowalności, rozwoju 

metod charakterystyki substancji i analizy ich toksyczności itp., bazy informacji ulegają 

ciągłemu udoskonalaniu i uzupełnianiu. Powstają coraz to nowe bazy informacji na temat 

związków stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska. Wynika to z faktu, że opinia 

publiczna coraz wyraźniej interesuje się stanem zdrowia obywateli i jakością środowiska życia. 

Zatem nie sposób jest wymienić wszystkie dostępne źródła informacji (celowo nie zostały one 

nazwane bazami danych, ponieważ nie zawsze spełniają one kryteria baz danych z punktu 

widzenia informacji, które można z nich uzyskać na potrzeby oceny ryzyka). Co więcej, nie 

wszystkie spośród wymienionych baz danych będą miały praktyczne zastosowanie do 

pozyskiwania informacji na temat związków stwarzających zagrożenie dla człowieka 

i środowiska.  

Kluczowe jest, aby przy wyborze bazy informacji kierować się jej wiarygodnością określoną 

przez ośrodki wiodące w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka oraz znać hierarchię 

kolejności korzystania z baz danych. Podstawowa zasada wyboru źródła informacji określa, 

aby w pierwszej kolejności wybierać te źródła informacji, które są najbardziej aktualne, 

najbardziej przejrzyste i publicznie dostępne oraz przeszły proces recenzowania podawanych 

informacji (peer review). 

W przypadku baz danych bardzo ważne jest ich uaktualnianie. Dotyczy to dodawania nowych 

informacji, np. o nowych substancjach, formach ich występowania czy parametrach 

toksykologicznych, ale również wraz z rozwojem metod analitycznych w badaniach środowiska 

czy toksykologii (np. wykorzystanie wykwalifikowanych komórek, linii komórkowych, komórek 

macierzystych, linii komórek macierzystych, tkanek czy materiałów referencyjnych zamiast 

zwierząt) weryfikowania danych w dotychczas istniejących bazach (które w stosunku to 

najnowszych badań mogą się okazać zawyżone lub zaniżone, niemniej po wykonaniu obliczeń 

zmienią realną wartość ryzyka, za której interpretacją często stoją realne działania 

administracyjno-prawne).  

Z uwagi na złożoność procesu analizy ryzyka, której wynik w ogromnym stopniu zależy od 

wartości danych wejściowych przyjmowanych do modelu obliczeń, niebagatelne znaczenie ma 

wiedza, doświadczenie i kompetencja osoby przeprowadzającej taką analizę. Cechy te nie są 

potrzebne jedynie na etapie samych obliczeń wartości ryzyka, ale przede wszystkim na etapie 

wyboru zestawu danych i wartości do obliczeń, które najczęściej pozyskuje się ze 

specjalistycznych źródeł lub wymaga specjalistycznej wiedzy.  
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W przypadku etapu wykorzystania baz danych w szacowaniu ryzyka wiedza i doświadczenie 

eksperta są niezbędne w szczególności do:  

- Właściwej identyfikacji substancji/związku chemicznego w bazie danych. Nie wszystkie 

zanieczyszczenia występują w formie pierwiastkowej, mogą występować także np. w formie 

kompleksów czy związków chemicznych. Z drugiej strony efekty toksykologiczne nie są 

jeszcze określone dla wszystkich możliwych form występowania danego pierwiastka. Dla 

przykładu: interesują nas właściwości metalu w formie pierwiastkowej, podczas gdy w bazach 

danych mogą być dostępne informacje tylko dla związków tego metalu lub odwrotnie. Równie 

częsta sytuacja, to uzyskanie w badaniach monitoringowych stężeń w środowisku dla grupy 

zanieczyszczeń (np. WWA), co jest podyktowane dostępnymi metodami analitycznymi. Dla 

stężeń w środowisku chcemy uzyskać dane toksykologiczne, podczas gdy w bazach danych 

podane są informacje dla konkretnych związków z tej grupy zanieczyszczeń (w tym przypadku 

np. benzo(a)pirenu). Zatem pojawia się problem z identyfikacją zanieczyszczenia oraz 

z przypisaniem dla konkretnych stężeń w środowisku adekwatnych parametrów 

toksykologicznych.  

- Wiedza o formach występowania danego zanieczyszczenia i jego ilościach. Różne 

zanieczyszczenia występują w różnych formach, które mogą mieć odmienne właściwości 

toksykologicznymi. Znając jedynie zawartość całkowitą, bez znajomości udziału 

poszczególnych form, pojawia się problem z przyjęciem właściwych parametrów 

toksykologicznych. Częstym przykładem jest tutaj chrom, dla którego w badaniach 

środowiskowych podaje się zawartość ogólną, podczas gdy w bazach danych 

toksykologicznych podstawowe rozróżnienie wynika z faktu, że Cr(III) nie jest substancją 

kancerogenną i wykazuje jedynie właściwości toksyczne, natomiast Cr(VI) został 

zaklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy dla człowieka. Zatem nieuwzględnienie zawartości 

Cr(VI) w analizie ryzyka wyklucza oszacowanie ryzyka kancerogennego, z drugiej strony 

przyjęcie, że zawartość Cr(VI) jest równa zawartości Cr ogólnego jest wprawdzie zgodne 

z zasadą konserwatywnej oceny ryzyka (tj. w przypadkach niewiadomych zakładamy 

najwyższą możliwą wartość ryzyka w celu ochrony narażonej populacji), jednak podaje 

wartość ryzyka zawyżoną, która w przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego 

spowoduje konieczność wdrożenia kosztownych działań naprawczych (remediacyjnych), być 

może nie do końca zasadnych. 

Istotne jest zatem, aby osoby dokonujące analizy ryzyka stale uaktualniały swoją wiedzę, 

ponieważ ilość danych pochodzących z coraz obszerniejszych badań, coraz lepszych metod 

analitycznych, uwzględniania nowych zanieczyszczeń i weryfikowania wcześniejszych danych 

w bazach danych itd. powodują, że oceny ryzyka musi dokonywać osoba kompetentna, 

posiadająca doświadczenie w takich analizach. 

Najbogatsze doświadczenie w analizie ryzyka ma Amerykańska Agencja Środowiska US EPA 

(United States Environmental Protection Agency), która najwcześniej zaczęła wykorzystywać 

tę metodę w projekcie Superfund, który dotyczył miejsc silnie skażonych i porzuconych celem 

przywrócenia do użytkowania. Warunkiem ich ponownego użytkowania była tutaj jednak ich 

wcześniejsza odpowiednia remediacja tak, aby tereny oczyszczone nie stwarzały zagrożenia 

dla egzystujących na nich populacji.  

Zatem metodyka i bazy danych sygnowane przez US EPA znajdują się obecnie na pierwszych 

miejscach listy źródeł informacji wykorzystywanych przez ekspertów do analiz oceny ryzyka. 

Bazy danych wymienione w punktach 1-7 niniejszego opracowania są ułożone według 

hierarchii ich wykorzystania w procedurze oceny ryzyka. Kolejność ta jest aktualnie zalecana 



Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych 

 

 

 
30 

C H M U R A L  

przez US EPA. W przypadku braku informacji w tych bazach danych, przy przeszukiwaniu 

innych źródeł informacji toksykologicznych priorytet powinien być nadany tym zasobom 

informacji, które – jak to wcześniej podkreślono – są najbardziej aktualne, najbardziej 

przejrzyste i publicznie dostępne oraz przeszły przez proces recenzji (peer review). 

 

2.1. Dostępne bazy danych o substancjach powodujących ryzyko 

2.1.1. Zintegrowany System Informacji o Ryzyku 

Zintegrowany System Informacji o Ryzyku (Integrated Risk Information System by United 

States Environmental Protection Agency - IRIS, https://www.epa.gov/iris) został stworzony 

przez Amerykańską Agencję ds. Ochrony Środowiska US EPA (United States Environmental 

Protection Agency) w 1985. Po raz pierwszy IRIS został udostępniony publicznie w 1988 roku 

poprzez system e-mail, a później poprzez system TOXNET Narodowej Biblioteki Medycznej 

NLM (National Library of Medicine) oraz Serwis Narodowej Informacji Technicznej NTIS 

(National Technical Information Service). Od 1997 system IRIS jest dostępny przez Internet. 

Obecnie program IRIS jest prowadzony w Narodowym Centrum Oceny Środowiska NCEA 

(National Center for Environmental Assessment) w Biurze Badań i Rozwoju ORD (Office of 

Research and Development) US EPA. Od 2010 roku program IRIS wykorzystuje bazę danych 

HERO (Health and Environmental Research Online). Baza HERO jest wyszukiwalną bazą 

literatury naukowej i innych dokumentów opracowanych i zarządzanych przez Narodowe 

Centrum Oceny Środowiska NCEA Biura Badań i Rozwoju (ORD). Zapewnia ona łatwy dostęp 

do ponad 2 mln pozycji literatury naukowej, które wcześniej przechodzą proces weryfikacji 

(recenzji). Baza HERO jest na bieżąco aktualizowana (https://hero.epa.gov/hero/). 

Program IRIS ewoluował wraz z rozwojem nauki, uwzględniając jej osiągnięcia 

i weryfikując/uaktualniając dane uwzględniane w programie. Wprowadzanie informacji 

toksykologicznych do programu IRIS jest poprzedzane kilku etapowym procesem 

weryfikacji/recenzji danych (peer review), co powoduje, że baza ta jest najbardziej 

wiarygodnym źródłem informacji toksykologicznych.  

Bazę IRIS można przeszukiwać według: nazwy (angielskiej) substancji, związku chemicznego 

lub mieszaniny; wyboru zanieczyszczenia z rozwijalnej alfabetycznej listy (od A do Z); 

organu/układu krytycznego tzn. takiego, w którym będą się uwidaczniały skutki narażenia na 

dane zanieczyszczenie; zanieczyszczenia powodującego efekty kancerogenne lub 

niekancerogenne; szlaku narażenia; wartości toksyczności dla zanieczyszczeń 

niekancerogennych; wartości współczynnika niepewności UF dla zanieczyszczeń 

kancerogennych; wagi dowodów kancerogenności; współczynników siły działania 

nowotworowego; daty i etapu weryfikacji treści informacji toksykologicznych zamieszczanych 

w bazie. 

Wszystkie substancje ujęte w bazie IRIS zostały zdefiniowane przez US EPA jako mogące 

powodować ryzyko dla zdrowia ludzi w wyniku narażenia środowiskowego na te substancje. 

Podstawowa informacja wyświetlana dla danego zanieczyszczenia określa czy jest ona 

rakotwórcza czy toksyczna. Ocena nierakotwórcza sprowadza się do określenia możliwych 

negatywnych efektów zdrowotnych w narządzie/układzie krytycznym oraz podania, jeżeli 

zostały wyznaczone i zweryfikowane, wartości parametrów toksykologicznych. Ocena 

rakotwórcza natomiast polega na podaniu wagi dowodu działania rakotwórczego dla 

człowieka, poprzez przypisanie danego zanieczyszczenia do odpowiedniej grupy 

kancerogenności. US EPA oznacza grupy kancerogenności literami od A do E, podczas gdy 

inne agencje (np. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IARC) cyframi od 1 do 5. 

Niezależnie od sposobu oznaczania opis praktycznie jest analogiczny tzn. kolejna wyższa 

https://www.epa.gov/iris
https://hero.epa.gov/hero/
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cyfra lub następna litera w alfabecie, odpowiada malejącej pewności kancerogennego 

odziaływania na człowieka.  

Według wytycznych US EPA z 1986, zweryfikowanych w 2005 roku, opis poszczególnych grup 

określających wagę dowodów kancerogenności wygląda następująco:  

Grupa A: czynnik rakotwórczy dla człowieka; istnieją wystarczające dowody działania 

rakotwórczego u ludzi. 

Grupa B: czynniki prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka; grupa B1 ograniczone dane 

o rakotwórczości u człowieka; grupa B2 wystarczające dowody działania rakotwórczego 

u zwierząt, z niedostatecznym dowodem rakotwórczości lub jego brakiem u człowieka.  

Grupa C: czynniki potencjalnie rakotwórcze dla człowieka; istnieją ograniczone dowody 

o rakotwórczości u zwierząt oraz niewystarczające dane o rakotwórczości u człowieka.   

Grupa D: czynniki nieklasyfikowane jako rakotwórcze dla człowieka; istnieją niewystarczające 

dowody rakotwórczości dla człowieka lub brak takich dowodów.  

Grupa E: czynniki o udowodnionej niekancerogenności (prawdopodobnie nie rakotwórcze) dla 

człowieka; brak dowodów na rakotwórczość dla człowieka w określonych badaniach. 

 

2.1.2. Tymczasowe wartości toksyczności recenzowanej dla programu 

Superfund 

Biblioteka elektroniczna tymczasowych wartości toksyczności recenzowanej dla programu 

Superfund (Provisional Peer-Reviewed Toxicology Values for Superfund – PPRTV, 

https://hhpprtv.ornl.gov/) stanowi obecnie drugi w kolejności poziom odniesienia dla informacji 

i wartości toksykologicznych dla szacowania ryzyka zdrowotnego. Baza ta została stworzona 

specjalnie dla programu Superfund US EPA, który ma na celu oczyszczenie najbardziej 

zanieczyszczonych terenów w kraju, reagowanie na katastrofy środowiskowe, wycieki ropy 

i klęski żywiołowe. Jako tak dedykowany program, wartości toksykologiczne w tej bazie 

danych nie są poddawane wielostronnemu przeglądowi i uzgodnieniu konsensusu, jak to ma 

miejsce w przypadku wartości toksykologicznych umieszczanych w bazie IRIS.  

Baza PPRTV powinna być wykorzystywana jedynie, gdy dane toksykologiczne nie są 

dostępne w bazie IRIS. Wyszukiwanie w bazie PPRTV jest możliwe według nazwy 

(angielskiej) substancji i uwzględnione są w niej tylko te, które w bazie IRIS nie występują, 

jednak zostało stwierdzone, że mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i środowisko.  

Podobnie jak w bazie IRIS, w bazie PPRTV po wybraniu zanieczyszczenia wyświetlane są 

informacji toksykologiczne podzielone na ocenę nierakotwórczą i rakotwórczą. Dla każdego 

zanieczyszczenia w bazie PPRTV dostępna jest wersja pełna raportu tzw. dokument wsparcia 

technicznego (PPRTV Derivation Support Document), w którym w sposób obszerny opisana 

jest dotychczasowa wiedza z podaniem źródeł badań i informacji dla danego 

zanieczyszczenia. 

 

2.1.3. Regionalne poziomy screeningowe US EPA, Region III 

Regionalne poziomy screeningowe US EPA, Region III (Regional Screening Levels – RSLs, 

https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls) dla zanieczyszczeń chemicznych na 

terenach programu Superfund (Regional Screening Levels for Chemical Contaminants at 

Superfund Sites) to baza danych w formie tabel dostępnych na stronie internetowej, która 

została opracowana przez Narodowe Laboratorium Oak Ridge ORNL (Oak Ridge National 

https://hhpprtv.ornl.gov/
https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls
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Laboratory) w Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych (US DOE) w ramach 

porozumienia międzyagencyjnego w związku z połączeniem tabel: EPA Region 3 RBC Table, 

Region 6 HHMSSL Table oraz Region 9 PRG Table. Aktualnie strona internetowa RSL jest 

źródłem poziomów kontrolnych dla wszystkich regionów US EPA. 

Tabele RSL podają poziomy kontrolne zanieczyszczeń dla danego obszaru. Po uwzględnieniu 

odpowiedniego scenariusza narażenia, szlaków narażenia oraz narażonych subpopulacji 

tabele określają docelowe/kontrolne poziomy (tzw. screening levels) dla danego 

zanieczyszczenia. Są to takie wartości stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń, które 

w określonych warunkach nie będą powodowały ryzyka zdrowotnego. Tabele RSLs są 

aktualizowane raz do roku (ostatnia aktualizacja czerwiec 2017 roku). 

 

2.1.4. System Informacji o Szacowaniu Ryzyka RAIS  

System Informacji o Szacowaniu Ryzyka (Risk Assessment Information System – 

RAIS, https://rais.ornl.gov/) powstał w 1996 r. w Biurze Operacyjnym Oak Ridge ORO 

(Oak Ridge Operations Office) Departamentu Energii DOE (DOE's) jako źródło 

informacji na temat ocen ryzyka wykorzystywanych do ewaluacji i remediacji historycznych 

zanieczyszczeń w Projekcie Manhattan. Obecnie URS|CH2M Oak Ridge LLC (UCOR), we 

współpracy z Uniwersytetem w Tennesse, nadal wspiera rozwój systemu RAIS poprzez 

aktualizowanie baz danych. Serwer bazy RAIS mieści się w Laboratorium Narodowym w Oak 

Ridge. Aktualnie system RAIS nie tylko wspiera działania związane z oczyszczaniem 

środowiska dla ORO, ale również udostępnia bazy danych i narzędzia systemu RAIS, 

zapewnia swobodny dostęp do informacji oraz pomoc użytkownikom systemu w zakresie 

oceny ryzyka.  

System RAIS umożliwia korzystanie z przeszukiwalnych i wykonywalnych baz danych, 

stawianie zapytań w menu wyszukiwania i pobieranie danych przy użyciu najnowszych 

technologii sieciowych. Wyszukiwanie informacji toksykologicznych w systemie RAIS jest 

możliwe poprzez następujące zakładki na stronie internetowej systemu: narzędzia chemiczne 

(Chemical Tools), profile toksykologiczne (Toxicity Profiles), wartości toksykologiczne dla 

chemikaliów (Chemical Toxicity Values), metadane chemicznej toksyczności (Chemical 

Toxicity Metadata), specyficzne parametry chemiczne (Chemical Specific Parameters), profile 

danych chemicznych (Chemical Data Profiles). Do wszystkich wyświetlanych informacji 

podawane są ich źródła (referencje). System RAIS umożliwia również bezpośrednie przejście 

do stron internetowych US EPA dotyczących: regionalnych poziomów przesiewowych 

(screeningowych) RSLs; regionalnych poziomów zarządzania oczyszczaniem na terenach 

Superfund RMLs; do baz danych PPRTV i HEAST; do strony Narodowego Laboratorium 

Badań Narażenia NERL (National Exposure Reseach Laboratory) oraz do modelu Johnsona 

i Ettingera (1991) podpowierzchniowych intruzji lotnych chemikaliów do budynków. 

Dla radionuklidów w systemie RAIS dedykowana jest zakładka: narzędzia dla izotopów 

promieniotwórczych (Radionuclides Tools). Dodatkowo system RAIS umożliwia bezpośredni 

dostęp do informacji na temat: wstępnych celów remediacji dla radionuklidów PRG 

(Preliminary Remediation Goals for Radionuclides), wstępnych celów remediacji dla 

radionuklidów w budynkach BPRG (Preliminary Remediation Goals for Radionuclides in 

Buildings), wstępnych celów remediacji dla radionuklidów na terenach zewnętrznych SPRG 

(Preliminary Remediation Goals for Radionuclides in Outdoor Surfaces), stężeń zgodnych z 

dawką dla radionuklidów DCC (Dose Compliance Concentrations for Radionuclides), stężeń 

zgodnych z dawką dla radionuklidów w budynkach BDCC (Dose Compliance Concentrations 

https://rais.ornl.gov/
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for Radionuclides in Bulidings), stężeń zgodnych z dawką na terenach zewnętrznych SDCC 

(Dose Compliance Concentrations for Radionuclides in Outdoor Surfaces) oraz do informacji 

o łańcuchu rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. 

 

2.1.5. Agencja ds. substancji toksycznych i rejestru chorób ATSDR 

Zadaniem federalnej agencji ds. substancji toksycznych i rejestru chorób (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry – ATSDR, https://www.atsdr.cdc.gov/) jest ochrona 

społeczności przed szkodliwymi efektami zdrowotnymi, wynikającymi z narażenia na naturalne 

i antropogeniczne substancje niebezpieczne. Agencja reaguje na katastrofy środowiskowe 

mogące wpływać na zdrowie społeczności, bada pojawiające się zagrożenia dla środowiska 

naturalnego, prowadzi badania nad wpływem składowisk odpadów niebezpiecznych na 

zdrowie oraz proponuje wytyczne dla państwowych i lokalnych partnerów zdrowotnych. 

Agencja udostępnia informacje o substancjach powodujących ryzyko oraz ich wpływie na 

zdrowie ludzi poprzez portal substancji toksycznych (ATSDR Toxic Substances Portal 

https://www.atsdr.cdc.gov/substances/index.asp).  

Bazę danych ATSDR można przeszukiwać według: nazwy (angielskiej) substancji; numeru 

rejestracyjnego CAS; synonimu nazwy substancji; nazwy handlowej; wpływu na zdrowie; klas 

chemicznych (Toxicological Resources by Human Health and Chemical Class) oraz tzw. listy 

zasobów toksykologicznych (Toxicological Resources Listing). Lista ta z kolei obejmuje sześć 

grup danych do przeszukiwania: wytyczne w zakresie zarządzania medycznego (MMG) 

w przypadku ostrego narażenia chemicznego (Medical Management Guidelines for Acute 

Chemical Exposure); oświadczenia o zdrowiu publicznym (Public Health Statements; serie 

streszczeń dotyczących niebezpiecznych substancji ToxFAQs™; szybki przewodnik po 

danych toksykologicznych ToxGuides™; profile toksykologiczne (Toxicological Profiles) dla 

substancji niebezpiecznych na terenach zanieczyszczonych, znajdujących się na narodowej 

liście priorytetowej NPL (National Priorities List); oraz informacje toksykologiczne o wybranych 

zanieczyszczeniach w formie kolorowych broszur ToxZin.  

 

2.1.6. Kalifornijska Agencja Ochrony Środowiska CalEPA 

Kalifornijska Agencja Ochrony Środowiska (California Environmental Protection Agency – 

CalEPA, https://calepa.ca.gov/) powstała w 1991 z połączenia wszystkich kalifornijskich 

organów środowiskowych w jedną agencję rządową. CalEPA opracowuje, wdraża i egzekwuje 

środowiskowe przepisy prawne w obszarach: jakość powietrza, wody, gleby, stosowanie 

pestycydów oraz recykling odpadów. Departamenty agencji wykorzystują wyniki najnowszych 

badań naukowych w zakresie kształtowania środowiskowego prawa stanowego. Wiodącą rolę 

w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w CalEPA ma biuro OEHHA, które poprzez 

naukową ocenę zagrożeń zdrowia stwarzanych przez substancje niebezpieczne obecne 

w środowisku, wyznacza stanową listę substancji powodujących nowotwory oraz 

wpływających negatywnie na rozrodczość. OEHHA wyznacza także bezpieczne poziomy 

narażenia dla zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie. OEHHA pełni również funkcję 

doradczą w zakresie: zanieczyszczeń w rybołówstwie, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 

połowów i ograniczeń w połowie po wyciekach zanieczyszczeń. OEHHA współpracuje także 

z Departamentem Zdrowia Publicznego i Departamentem Kontroli Substancji Toksycznych 

w ramach programu Biomonitoring California, mającego na celu pomiary stężeń 

zanieczyszczeń w organizmach mieszkańców Kalifornii. 

https://www.atsdr.cdc.gov/
https://calepa.ca.gov/
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W zakresie informacji toksykologicznych CalEPA udostępnia przeszukiwalną bazę danych 

chemicznych (Chemical Database), opracowaną przez OEHHA. Baza ta zawiera: referencyjne 

poziomy narażenia dla zanieczyszczeń; cele w zakresie ochrony zdrowia publicznego dla 

Kalifornii; dawki referencyjne zanieczyszczeń dla subpopulacji dzieci; poziomy kontrolne dla 

zanieczyszczenia gleb; wskazówki w zakresie połowu ryb i bezpieczne w kontekście 

zanieczyszczenia środowiska porty. Po wybraniu konkretnego zanieczyszczenia wyświetlany 

jest profil toksykologiczny substancji z podaniem źródła informacji i ewentualnie z odesłaniem 

do kompletnych materiałów źródłowych. 

 

2.1.7. Tabele podsumowujące ocenę efektów zdrowotnych dla terenów 

Superfund HEAST 

Tablice podsumowujące ocenę efektów zdrowotnych dla terenów Superfund HEAST (Health 

Effects Assessment Summary Tables for Superfund – HEAST, https://epa-heast.ornl.gov/) 

zostały przygotowane dla US EPA, na podstawie dokumentów opracowanych przez lub dla: 

Krajowego Centrum ds. Oceny Środowiska NCEA (National Center for Environmental 

Assessment), Biura ds. Odpadów Stałych i Reagowania Awaryjnego OSWER (Office of Solid 

Waste and Emergency Response), Biura ds. Powietrza i Promieniowania OAR (Office Air and 

Radiation), Biura ds. Wody oraz Biura ds. Planowania i Standardów Jakości Powietrza OAQPS 

(Office of Air Quality Planning and Standards). 

Elektroniczna baza danych HEAST jest konsolidacją Tabel 1, 2 i 3, które po aktualizacji w 1997 

roku zostały scalone w jedną bazę danych. Bazę można przeszukiwać według numeru 

rejestracyjnego CAS lub według nazwy chemicznej z proponowanego indeksu alfabetycznego. 

Informacje toksykologiczne są przedstawione w sekcjach podzielonych ze względu na 

narażenie przewlekle lub podprzewlekłe. Podane są również informacje o alternatywnych 

metodach oznaczenia toksyczności oraz wartości krytyczne dla zanieczyszczeń toksycznych 

i kancerogennych. W każdej sekcji zawarte są odniesienia do cytowanych badań.  

Substancjom promieniotwórczym dedykowana jest Tabela 4 HEAST opublikowana przez 

Biuro ds. Powietrza i Promieniowania w 1997 roku.  

 

2.1.8. PubChem  

PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) to baza danych związków chemicznych 

powstała w 2004 roku w celu przyspieszenia badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów 

dostępu do informacji. Baza jest zarządzana przez Narodowe Centrum Informacji 

Biotechnologicznych NCBI (National Center for Biotechnology Information), będącego częścią 

Narodowej Biblioteki Medycznej NLM (National Library of Medicine), która z kolei jest instytucją 

podległą amerykańskiemu Narodowemu Instytutowi Zdrowia NIH (National Institute of Health). 

W bazie gromadzone są informacje o związkach chemicznych, które zawierają w swojej 

strukturze nie więcej niż 1000 atomów i nie więcej niż 1000 wiązań chemicznych. Dostęp do 

bazy jest bezpłatny poprzez Internet. Dane w bazie na dzień 26 września 2015 roku pochodzą 

od 350 kontrybutorów (płatników) z różnych krajów, którymi są instytucje naukowe, firmy 

prywatne czy agencje rządowe. Możliwe jest pobieranie obszernych fragmentów danych 

poprzez protokół FTP.  

Globalny system przeszukiwania kwerend, w której działa baza PubChem, to stowarzyszony 

portal internetowy umożliwiający użytkownikom przeszukiwanie wielu niezależnych baz 

danych z dziedziny nauk medycznych w witrynie NCBI. Nazwa "Entrez" (z francuskiego 

zaproszenie do wejścia) odzwierciedla zaproszenie opinii publicznej do przeszukiwania 

https://epa-heast.ornl.gov/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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zawartości udostępnianej przez bibliotekę NLM. Zintegrowany system wyszukiwania Entrez 

zapewnia dostęp do wszystkich baz danych jednocześnie i pozwala efektywnie pobierać 

powiązane sekwencje, struktury i odniesienia. Może on również wyświetlać sekwencje genów 

i białek oraz mapy chromosomów. W systemie tym również niektóre podręczniki są dostępne 

online. PubChem dostarcza także narzędzi do wyszukiwania podobieństwa struktur 

chemicznych. Przeszukiwanie baz danych jest możliwe w odniesieniu do szerokiego zakresu 

właściwości m.in. struktury chemicznej, fragmentów nazw, wzoru chemicznego, masy 

cząsteczkowej, donorów i akceptorów wiązań wodorowych.  

Baza PubChem składa się z trzech połączonych baz danych, w których na dzień 28 stycznia 

2016 roku znajdowały się informacje: w PubChem Substance – o 220 mln substancjach 

chemicznych (mieszaniny, ekstrakty, związki kompleksowe); w PubChem Compound – o 89 

mln związków chemicznych; w PubChem Bioassays – 1,2 mln rezultatów dotyczących 

aktywności biologicznej.  

 

2.1.9. Sieć danych toksykologicznych TOXNET 

Sieć danych toksykologicznych TOXNET (TOXicology Data NETwork, 

https://www.nlm.nih.gov/) to grupa baz danych dotyczących następujących zagadnień: 

chemikalia, leki, choroby, środowisko, zdrowie środowiskowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

zatrucia, ocena ryzyka, środowiskowe przepisy prawne, toksykologia. Witryna ta jest 

prowadzona w ramach programu informującego o toksykologii i zdrowiu środowiskowym 

TEHIP (Toxicology and Environmental Health Information Program) w dziale usług 

wyspecjalizowanych informacji SIS (Division of Specialized Information Services) Narodowej 

Biblioteki Medycznej NLM (US National Library of Medicine) Stanów Zjednoczonych. 

W bazie TOXNET znajdują się informacje na temat: konkretnych substancji, mieszanin 

i produktów; nomenklatury chemicznej; chemikaliów, które mogą wywoływać konkretne 

choroby, stany lub symptomy; chemikaliów związanych z konkretnymi produktami 

konsumenckimi, zawodami, hobby itp.; specyficznymi działaniami toksycznymi substancji 

chemicznych u ludzi i zwierząt; odniesienia do literatury naukowej. 

Sieć TOXNET odniesienie do omówionych już wyżej baz danych: IRIS i PubMed, a także 

poniższych źródeł informacji. 

Baza ChemIDPlus®, dostarcza informacji w zakresie nomenklatury i budowy chemicznej. 

Zawiera ona ponad 400 000 rekordów substancji chemicznych, a ponad 300 000 obejmuje 

również strukturę chemiczną związków. Bazę można przeszukiwać według nazwy substancji, 

akronimu, numeru rejestracyjnego CAS, wzoru chemicznego, kodu klasyfikacyjnego lub 

lokalizacji, budowy, lub właściwości fizycznych. Wyświetlanie udoskonalonej struktury związku 

jest dostępne w wersji bazy ChemIDPlus® Advanced.  

W zakresie danych toksykologicznych przez sieć TOXNET przeszukiwane są następujące 

zasoby (https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/toxnetfs.html). 

System informacji o rakotwórczości chemicznej CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research 

Information System), został opracowany i jest zarządzany przez Narodowy Instytut Raka NCI 

(National Cancer Institute) Stanów Zjednoczonych. System zawiera ponad 9 000 rekordów 

chemicznych zawierających wyniki testów rakotwórczości, mutagenności, wzrostu 

i zahamowania rozwoju guzów. Dane pochodzą z badań przytoczonych w najlepszych 

czasopismach naukowych, aktualnych narzędzi świadomościowych, raportów NCI i innych 

specjalnych źródeł. Wyniki testów zostały przeanalizowane przez ekspertów w zakresie 

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/toxnetfs.html
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kancerogenności i mutagenności. Baza CCRIS zawiera informacje archiwalne z lat 1985-2011, 

obecnie nie jest już aktualizowana. 

Baza danych zdolności rakotwórczej CPDB (Carcinogenic Potency Database) zawiera 

ustandaryzowane wyniki 6 540 analiz przewlekłych, długoterminowych testów rakotwórczych 

przeprowadzonych na zwierzętach od lat 1950-tych i opublikowanych w ogólnie dostępnej 

literaturze lub przez Narodowy Instytut Raka NCI oraz Narodowy Program Toksykologiczny 

NTP (National Toxicology Program). Baza CPDB została opracowana na Uniwersytecie 

Kalifornijskim w Berkeley oraz Laboratorium Lawrence Berkeley’a. Baza ta dostarcza 

archiwalne informacje lat 1980-2011, obecnie nie jest już aktualizowana. 

Baza danych toksykogenomiki porównawczej CTD (Comparative Toxicogenomics Database) 

zawiera ręcznie skatalogowane dane opisujące międzygatunkowe interakcje chemiczno – 

genowe/białkowe oraz związki między chemikaliami a chorobami genetycznymi. Wyniki 

umożliwiają wgląd w mechanizmy molekularne leżące u podstaw zmiennej podatności 

i środowiskowo generowanych chorób. Sieć CTD jest opracowywana przy wsparciu 

Narodowego Instytutu Nauk o Zdrowiu Środowiskowym NIEHS (National Institute of 

Environmental Health Sciences) na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Południowej NCSU 

(North Carolina State University). Baza ta jest uaktualniania kilka razy w roku. 

Baza toksykologii genetycznej GENE-TOX (Genetic Toxicology) stworzona przez US EPA 

zawiera wyniki badań z testów toksyczności genetycznej dla ponad 3200 chemikaliów. 

Wybrane materiały zostały poddane recenzji przez naukowych ekspertów dla każdego 

z testowanych systemów poddanych ewaluacji. Baza GENE-TOX zawiera informacje 

archiwalne z lat 1991-1998, obecnie nie jest już aktualizowana. 

Bank danych o niebezpiecznych substancjach HSDB® (Hazardous Substances Data Bank) 

zapewnia dane toksykologiczne dla ponad 5 800 potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów. 

Podaje również informacje na temat procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych, higieny 

przemysłowej, losów chemikaliów w środowisku, narażenia człowieka, metod oznaczania oraz 

regulacji prawnych. Wszystkie dane mają odwołanie do literatury i są recenzowane przez 

naukowy panel recenzentów.   

Baza Haz-Map® zawiera informacje o narażeniu zdrowotnym w miejscu pracy. Jest 

przeznaczona głównie dla specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, ale także dla odbiorców 

poszukujących informacji o efektach zdrowotnych narażenia na czynniki chemiczne 

i biologiczne. Baza ta jest „mapą” zagrożeń w miejscu pracy mającą na celu zapobieganie 

występowaniu chorób zawodowych. Haz-Map łączy zawody, niebezpieczne zadania 

z chorobami zawodowymi i ich symptomami, jak również z innymi niezawodowymi chorobami 

wynikającymi np. z hobby. 

Baza danych produktów domowego użytku Household Products Database zawiera informacje 

o potencjalnych efektach zdrowotnych chemikaliów zawartych w produktach powszechnego 

dostępu wewnątrz lub wokół gospodarstw domowych. Dostępne są w niej także informacje 

o niektórych produktach przemysłowych. Produkty w bazie można wyszukiwać według marki, 

typu produktu, producenta, składnika/nazwy chemicznej oraz wpływu na zdrowie. Rekord 

każdego produktu wyświetla skład, który deklaruje producent. Dla wielu produktów dostępny 

jest link do tzw. karty informacji o bezpieczeństwie produktu, pod którym można uzyskać 

dalsze informacje jak np. sposób postępowania z produktem, pozbywanie się po jego zużyciu, 

czy wpływ na zdrowie. 

Międzynarodowe Szacunki Toksyczności dla Ryzyka ITER (International Toxicity Estimates 

for Risk) to baza, która dostarcza wartości ryzyka zdrowotnego i klasyfikację kancerogenności 
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od autorytatywnych grup z całego świata w odniesieniu do środowiskowego narażenia na 

substancje chemiczne. Dane o ryzyku są prezentowane w formie tabelarycznej, która 

umożliwia łatwe porównywanie danych z poszczególnych źródeł oraz zawiera streszczenia 

wyjaśniające różnice w podawanych informacjach, jeżeli takowe występują. Baza podaje 

również linki do bardziej szczegółowych informacji źródłowych. Baza ITER została stworzona 

przez organizację „Toksykologiczna doskonałość dla szacowania ryzyka” TERA (Toxicology 

Excellence for Risk Assessment), która z uwagi na fakt, że jest organizacją pozarządowa non-

profit stawia sobie za cel jedynie działania naukowe i edukacyjne. Misją TERA jest wspieranie 

ochrony zdrowia publicznego poprzez opracowywanie, przeglądanie i przekazywanie wyników 

i analiz oceny ryzyka; udoskonalanie metod oceny ryzyka w drodze badań; oraz edukowanie 

ekspertów, menedżerów i społeczeństwa w kwestiach oceny ryzyka. Dzięki niezależności 

TERA od wszystkich zainteresowanych stron badania prowadzone przez TERA i ich wyniki są 

postrzegane jako wiarygodne.   

Baza LactMed® (Drugs and Lactation) zawiera informacje o ponad 1 000 lekarstwach 

i chemikaliach, na które matki karmiące piersią powinny zwrócić uwagę. Baza ta zawiera 

informacje o poziomach tych substancji w mleku kobiet karmiących i krwi niemowląt oraz 

o możliwych skutkach zdrowotnych u karmionych dzieci. Podawane są terapeutyczne 

zamienniki dla leków wymienionych w bazie, jeśli takowe są dostępne. Wszystkie dane 

pochodzą z literatury naukowej, z podaniem jej źródła. Dane dla konkretnych substancji są 

organizowane w rekordy, z podaniem stosownych informacji i odwołania do bazy Narodowej 

Biblioteki Medycznej NML. Baza ta podaje również dodatkowe linki do wiarygodnych informacji 

dotyczących zagadnienia karmienia piersią. Baza LactMed® jest aktualizowana co miesiąc. 

Rejestr uwalniania substancji toksycznych TRI (Toxic Release Inventory Program) jest 

zbiorem publicznie dostępnych baz danych zawierających informacje o uwalnianiu 

określonych toksycznych substancji chemicznych oraz o zarządzaniu odpadami, zgłaszanymi 

corocznie do US EPA przez zakłady przemysłowe w Stanach Zjednoczonych. Program ten 

został utworzony na podstawie ustawy o planowaniu na wypadek awarii i prawie dostępu do 

informacji (EPCRA Act) z 1986 roku. Obejmują informacje o uwalnianiu zanieczyszczeń do 

powietrza, wód, na powierzchnię i w głąb ziemi oraz o migracji zanieczyszczeń ze składowisk 

odpadów. Dane z bazy TRI rozpoczynając od roku bazowego (tj. 1987) są aktualizowane co 

roku. 

Środowiskowe mapy zdrowia TOXMAP® (Environmental Health Maps) to mapy w systemie 

GIS bazujące na mapach topograficznych Stanów Zjednoczonych, których celem jest 

pokazanie lokalizacji uwalniana toksycznych chemikaliów do środowiska. Dane są 

pozyskiwane z bazy US EPA TRI (na podstawie corocznych raportów z zakładów 

przemysłowych). TOXMAP zawiera również informacje ze strony programu US EPA 

Superfund.  

W zakresie literatury toksykologicznej portal TOXNET zapewnia dostęp do następujących 

źródeł. 

Baza TOXLINE® (Toxicology Literature Online) dostarcza informacji bibliograficznych od 1840 

roku do chwili obecnej. Zasoby bazy opisują efekty biochemiczne, farmakologiczne, 

fizjologiczne oraz toksykologiczne działania leków i innych chemikaliów. Baza zawiera 

5 milionów odwołań, większość zawiera streszczenia, terminy indeksowania i rejestracyjne 

numery CAS chemikaliów. Częścią portalu TOXLINE® jest baza toksykologiczna PubMed. 

TOXLINE® zawiera również odwołania do wyspecjalizowanych czasopism, raportów 

rządowych, zebranych streszczeń i innych istotnych zasobów literatury toksykologicznej.   
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Baza danych toksykologii rozwojowej i reprodukcyjnej DART® (Developmental and 

Reproductive Toxicology Database) jest bibliograficzną bazą danych bazy TOXNET 

Narodowej Biblioteki Medycznej NLM. Obejmuje pozycje literaturowe dotyczące teratologii 

oraz innych aspektów toksyczności rozwojowej i rozrodczej. Odniesienia w literaturze w bazie 

DART sięgają do wczesnych lat 1900-nych. Początkowo baza DART była prowadzona przez 

US EPA, Narodowy Instytut Medycyny Środowiskowej (National Institute of Environmental 

Health Sciences), Narodowe Centrum Badań nad Toksykologią Urzędu ds. Żywności i Leków 

(National Center for Toxicological Research of the Food and Drug Administration) oraz NLM. 

Wraz z rozwojem zasobów bazy MEDLINE zdecydowano nie tworzyć dodatkowych zasobów 

tylko wykorzystywać zasoby PubMed. Niektóre streszczenia i literatura nie pochodząca z bazy 

MEDLINE były historycznie uwzględniane w DART, jednak nowe wpisy pochodzą wyłącznie 

z bazy PubMed. 

 

2.1.10. Monografie na temat ryzyka kancerogennego dla ludzi IARC  

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IARC (International Agency for Research on 

Cancer) publikuje monografie w wersji elektronicznej na stronie WWW (IARC Monographs on 

the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans, http://monographs.iarc.fr/index.php), 

których zadaniem jest identyfikacja czynników środowiskowych, które mogą zwiększyć ryzyko 

wystąpienia nowotworów u człowieka. Czynniki te obejmują chemikalia, złożone mieszaniny, 

narażenia zawodowe, czynniki fizyczne, czynniki biologiczne i czynniki stylu życia. Krajowe 

agencje ds. zdrowia mogą wykorzystać te informacje jako naukowe wsparcie dla swoich 

działań zapobiegających ekspozycji na potencjalne substancje rakotwórcze. 

Interdyscyplinarne grupy robocze eksperckich naukowców analizują publikowane badania 

i oceniają wagę dowodów kancerogenności dla człowieka. Zasady, procedury i kryteria 

naukowe, które prowadzą do ewaluacji są opisane w zakładce wstęp do monografii IARC 

(Preamble to IARC Monographs).  

Dostęp do informacji o czynnikach kancerogennych jest możliwy w zakładce publikacje 

(Publications). Zakładka ta podaje również odnośniki do: uzupełnień (Supplements) czyli 

dodatkowych informacji; powiązanych tematycznie publikacji (Related publications); oraz 

sprostowań (Corrigenda). Możliwy jest również do pobrania w plikach pdf wykaz tomów (List 

of Volumes) oraz wykaz połączonych tematycznie tomów monografii (Cumulative Cross 

Index). 

 

2.1.11. ChemSafety Pro 

ChemSafety Pro (http://www.chemsafetypro.com/) to strona internetowa tworzona przez grupę 

ekspertów zajmujących się opracowywaniem oryginalnych i bezpłatnych porad oraz przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa chemicznego oraz materiałów referencyjnych. Narzędzia te 

mają na celu pomóc specjalistom w sprawach regulacyjnych, a także laikom w znalezieniu 

informacji o zgodności z przepisami chemicznymi i wymogach bezpieczeństwa dotyczących 

produktów i działalności firm. 

Twórcy portalu poprzez stronę internetową ChemSafety Pro chcieli uporządkować i śledzić 

aktualizację przepisów środowiskowych z użyciem prostego i logicznego języka, a także 

podzielić się z innymi użytkownikami tą wiedzą. Na stronie publikowane są bezpłatne, 

oryginalne i dokładne samouczki dotyczące bezpieczeństwa chemicznego oraz źródła 

odniesienia dla tych informacji, przydatne zarówno dla ekspertów jak i nowicjuszy w tej 

dziedzinie.  

 

http://monographs.iarc.fr/index.php
http://www.chemsafetypro.com/
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2.1.12. Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego 

Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (National Institute of Occupational 

Safety and Health – NIOSH, https://www.cdc.gov/niosh/npg/) jest federalną agencją Stanów 

Zjednoczonych odpowiedzialną za prowadzenie badań i rekomendowanie zapobiegania 

wypadkom w miejscu pracy oraz chorobom zawodowym. NIOSH jest częścią Centrum Kontroli 

i Prewencji Chorób w Departamencie Zdrowia i Usług Człowieka (US Department of Health 

and Human Services). 

Kieszonkowy podręcznik NIOSH dotyczący zagrożeń chemicznych (NIOSH Pocket Guide to 

Chemical Hazards) jest źródłem ogólnych informacji dotyczących higieny przemysłowej dla 

pracowników, pracodawców i pracowników służby zdrowia w miejscu pracy. Podręcznik ten 

zawiera podstawowe informacje w formie tabelarycznej dla 677 substancji chemicznych lub 

grup substancji, które znajdują się w środowisku pracy. Znajdują się tutaj wszystkie substancje 

i związki chemiczne, dla których Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) 

zalecił wartości graniczne narażenia (RELs) i dopuszczalne wartości graniczne narażenia 

(PELs).  

 

2.1.13. IPCS INCHEM  

Baza IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety Chemical Safety 

Information from Intergovernmental Organizations, http://www.inchem.org/) jest ważnym 

narzędziem dla osób zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym i zarządzaniem 

chemikaliami. Baza informacji powstała dzięki współpracy między Międzynarodowym 

Programem Bezpieczeństwa Chemicznego IPCS (International Programme on Chemical 

Safety) a Kanadyjskim Centrum Zdrowia i Bezpieczeństwa Środowiska Pracy CCOHS 

(Canadian Centre for Occupational Health and Safety). IPCS INCHEM bezpośrednio 

odpowiada na jedno z priorytetowych działań Międzyrządowego Forum ds. Bezpieczeństwa 

Chemicznego IFCS (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) mającego na celu 

konsolidację aktualnie obowiązujących międzynarodowych artykułów dotyczących 

bezpieczeństwa chemicznego oraz publicznie udostępnianych rejestrów baz danych 

pochodzących od organów międzynarodowych. 

IPCS INCHEM oferuje szybki, łatwy i pełny dostęp elektroniczny do tysięcy dokumentów 

dotyczących zagrożeń chemicznych i prawidłowego zarządzania chemikaliami, pomagając 

krajom wypełniać zobowiązania wynikające z Agendy 21, rozdział 19 programu United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED). 

Baza IPCS INCHEM zapewnia dostęp do zwięzłych międzynarodowych dokumentów oceny 

chemicznej CICADS (Concise International Chemical Assessment Document), monografii 

kryteria zdrowia środowiskowego EHC (Environmental Health Criteria monographs), publikacji 

w sprawie harmonizacji, wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa HSGs (Health and Safety 

Guides), streszczeń i ocen Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem IARC, 

międzynarodowych kart bezpieczeństwa chemicznego ICSCs (International Chemical Safety 

Cards), ewaluacji serii dotyczących antidotum IPCS/CEC, monografii i ocen wspólnego 

komitetu ekspertów ds. dodatków do żywności JECFA (Joint Expert Committee on Food 

Additives), monografii i ocen komitetu ekspertów w sprawie pozostałości pestycydów, KemI-

Riskline (dokumentów sporządzanych przez Szwedzką Grupę Kryteriów i Nordycką Grupę 

Ekspertów), monografii informacji o truciznach PIM (Poisons Information Monographs), 

zestawu danych dotyczących danych przesiewowych w odniesieniu do chemikaliów o dużej 

objętości produkcji SIDS (Screening Information Data Set) oraz brytyjskich dokumentów 

dotyczących informacji o truciznach UKPID (UK Poison Information Documents).  

https://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.inchem.org/
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2.1.14. Wykaz klasyfikacji i oznakowania ECHA C&L 

Baza ECHA C&L (ECHA Classifiaction & Labeling Inventory, 

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database) zawiera informacje 

na temat klasyfikacji i pakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji. Informacje te są 

przekazywane przez producentów i importerów w zgłoszeniach C&L lub w dokumentacji 

rejestracyjnej.  

Zgodnie z art. 42 Rozporządzenia CLP w internetowym wykazie publikowane są informacje 

dotyczące: nazwy wg nomenklatury IUPAC dla substancji zaklasyfikowanych do określonych 

klas zagrożenia lub kategorii określonych w art. 119 ust. 1 lit. a), bez uszczerbku dla art. 119 

ust. 2 lit. f) i g) Rozporządzenia REACH; nazwy substancji zgodne z wykazem EINECS (jeśli 

istnieją) oraz inne identyfikatory numeryczne (jeśli są dostępne i odpowiednie); klasyfikacji 

i oznakowania substancji. 

Przeszukiwanie wykazu C&L jest dostępne pod linkiem https://echa.europa.eu/pl/information-

on-chemicals/cl-inventory-database. Na stronie https://echa.europa.eu/pl/regulations/clp/cl-

inventory znajduje się instrukcja przeszukiwania wykazu internetowego. 

 

2.1.15. ToxBank 

Projekt ToxBank Wsparcie zintegrowanej analizy danych i obsługi alternatywnych metod 

badań w toksykologii (Supporting Integrated Data Analysis and Servicing of Alternative Testing 

Methods in Toxicology, http://toxbank.net/) finansowany przez UE, ustanawia specjalny 

magazyn internetowy do zarządzania danymi i modelowania toksyczności, bazę danych 

zawierającą złote standardy i repozytorium wybranych związków testowych, a także zasobów 

referencyjnych dla komórek, linii komórkowych i tkanek mających znaczenie dla badań 

toksyczności układowej in vitro przeprowadzonych w 7-mym Programie Ramowym programu 

HEALTH.2010.4.2.9 Alternatywne strategie testowania programu SEURAT. ToxBank tworzy 

bankowy zasób informacji umożliwiający dostęp do wykwalifikowanych komórek, linii 

komórkowych (w tym komórek macierzystych i linii komórek macierzystych) oraz tkanek 

i materiałów referencyjnych, które mają być wykorzystywane do badań in vitro w badaniach 

toksykologicznych i badaniach in vitro. Program FP7-HEALTH SEURAT-1 został 

zaprojektowany w celu wspierania opracowywania alternatywnych strategii oceny 

bezpieczeństwa ludzkiego. Baza ta powinna pomóc w minimalizacji eksperymentów na 

zwierzętach. 

Baza ToxBank zapewnia publiczny dostęp do wszystkich eksperymentalnych, przetwarzanych 

danych i protokołów oraz dochodzeń wraz z odpowiednimi informacjami publicznymi. Baza 

danych powstała we współpracy z platformą MediaWiki, a kryteria wyboru i standardowe 

procedury operacyjne, dotyczące kontroli i analiz jakości danych można znaleźć w Internecie. 

Aktualnie w bazie znajduje się 51 związków chemicznych z podanymi informacjami o ich 

właściwościach chemicznych, działaniach niepożądanych, mechanizmach toksyczności 

i celach terapeutycznych. Bazę ToxBank wzbogacono również o część biomateriałów, 

stanowiącą źródło odniesienia dla odpowiednich komórek, linii komórkowych i tkanek do 

badania toksyczności układowej in vitro. Informacje o odczynnikach i dostawcach są 

dołączone do wykazu istniejących europejskich biobanków i repozytoriów. Razem 

infrastruktura ToxBank będzie wspierać projektowanie i opracowywanie dokładnych testów 

toksykologicznych in vitro w celach oceny bezpieczeństwa poza okresem realizacji projektu. 

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/pl/regulations/clp/cl-inventory
https://echa.europa.eu/pl/regulations/clp/cl-inventory
http://toxbank.net/
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Dostęp do bazy ToxBank jest możliwy dla zarejestrowanych użytkowników pod linkiem: 

http://www.toxbank.net/enquiries/request-data-warehouse-access. 
 

2.1.16. US EPA ECOTOX  

Baza danych toksykologicznych (ECOTOXicology knowledgebase, 

https://cfpub.epa.gov/ecotox/index.html) wykorzystywana w analizie ryzyka środowiskowego. 

Dostarcza ona informacji na temat toksyczności pojedynczych substancji chemicznych 

w odniesieniu do środowiska wodnego, dziko żyjących roślin i zwierząt lądowych. Baza ta 

została utworzona przez Biuro Badań i Rozwoju ORD (Office of Research and Development) 

US EPA oraz Wydział Środkowokontynentalnej Ekologii MED (Mid-Continent Ecology 

Division) w Narodowym Laboratorium Badawczym Zdrowia i Efektów Środowiskowych 

NHEERL's (National Health and Environmental Effects Research Laboratory). 

Baza ECOTOX integruje trzy wcześniej niezależne bazy danych w jeden unikalny system, 

który zawiera dane o toksyczności, pochodzące głównie z literatury recenzowanej, dotyczące: 

środowiska wodnego – wcześniej baza AQUIRE, flory lądowej – wcześniej baza PHYTOTOX 

i fauny lądowej – wcześniej baza TERRETOX. 

Wyszukiwanie informacji w bazie ECOTOX jest możliwe według następujących kryteriów 

wyszukiwania: autora badań, substancji chemicznych, efektów ekologicznych, gatunków 

badanych/narażonych organizmów lub taksonów. 

 

2.1.17. Ecological Benchmark Tool 

Ekologiczne wzorce odniesienia (Ecological Benchmark Tool, 

https://rais.ornl.gov/tools/eco_search.php) to narzędzie służące do identyfikacji stężeń 

związków chemicznych w komponentach środowiska, które znajdują się na poziomie lub 

poniżej wartości granicznych określonych dla receptorów ekologicznych. Wydział Nauk 

o Środowisku ESD (Environmental Science Division) Narodowego Laboratorium Oak Ridge 

ORNL (Oak Ridge National Laboratory) opracował kompletny zestaw ekotoksykologicznych 

testów wzorcowych dla wód powierzchniowych, osadów i powierzchniowej warstwy gleb, 

mający zastosowanie w przypadku wielu organizmów wodnych, bezkręgowców glebowych 

i roślin lądowych. Wzorce odniesienia (benchmarks) i ich aktualizacje są realizowane przez 

ESD we współpracy z Instytutem Modelowania Środowiskowego na Uniwersytecie 

w Tennesse oraz z URS | CH2M Oak Ridge LLC (UCOR) są dostępne jako przeszukiwalna 

baza danych. W bazie podane są również linki do raportów technicznych, na podstawie których 

ekologiczne poziomy odniesienia zostały wyznaczone. Baza ta zawiera również wzorce 

odniesienia z wielu innych źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Wyszukiwanie jest dostępne przez stronę systemu RAIS pod linkiem 

https://rais.ornl.gov/tools/eco_search.php. Wyszukiwanie polega na wybraniu substancji 

chemicznej z podanej listy oraz następnie wybrania poziomów wzorcowych z czterech 

możliwych kategorii: rodzaj organizmów żywych, gleby, osady, wody powierzchniowe. 

Dodatkowo system RAIS zapewnia dostęp do dokumentów pomocniczych/poradników 

w systemie US EPA Ecological Risk Assessment, dostępnych pod linkiem 

https://rais.ornl.gov/guidance/epa_eco.html.  

 

2.1.18. Wykaz substancji notyfikowanych na podstawie Rozporządzenia REACH 

Agencja ECHA (European Chemicals Agency, https://echa.europa.eu/pl/information-on-

chemicals/ec-inventory) na podstawie Rozporządzenia REACH, którego celem jest 

zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka oraz środowiska, 

http://www.toxbank.net/enquiries/request-data-warehouse-access
https://cfpub.epa.gov/ecotox/index.html
https://rais.ornl.gov/tools/eco_search.php
https://rais.ornl.gov/tools/eco_search.php
https://rais.ornl.gov/guidance/epa_eco.html
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/ec-inventory
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/ec-inventory
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substancje o właściwościach stwarzających szczególnie duże obawy w tym zakresie zgodnie 

z zasadą ostrożności powinny być przedmiotem szczególnej uwagi. Na tej podstawie powstały 

trzy wykazy substancji stwarzających takie zagrożenie. Są to: EINECS, ELINCS i NLP. 

EINECS to Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (ang. 

European Inventory of Existing Chemical Substances). Substancje wymienione w tym wykazie 

zostały włączone do obrotu towarowego na rynku Wspólnoty Europejskiej między 1.01.1971 

a 18.09.1981. 

ELINCS to Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ang. European List of 

Notified Chemical Substances). Wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych powstały na 

mocy Dyrektywy 67/548/EWG, które zostały wprowadzone do obrotu towarowego na rynku 

Wspólnoty Europejskiej po 18.09.1981. Wersja końcowa wykazu została określona w 2009 

roku i zawiera łącznie 5 292 zgłoszone substancje. 

NLP (ang. No-longer Polimers) to wykaz substancji, które w wyniku zmiany definicji polimeru 

(w kwietniu 1992 roku) zostały wyłączone z wykazu ELINCS na mocy dyrektywy 92/32/EWG 

zmieniającej dyrektywę 67/548/EWG. Substancje znajdujące się na nowej liście NLP zostały 

wprowadzone do obrotu towarowego na rynku Wspólnoty Europejskiej między 18.09.1981 

a 31.10.1993.  

Substancje wymienione w EINECS / ELINCS / NLP są uważane za substancje wprowadzone 

lub istniejące w Europie i mogą korzystać z przedłużonych terminów rejestracji do 2018 r., jeśli 

zostały wcześniej zarejestrowane zgodnie z Rozporządzeniem REACH. Substancje, które nie 

są wymienione na trzech listach, są rejestrowane bezpośrednio przed ich wyprodukowaniem 

lub przywozem do UE. 

Wykaz notyfikowanych substancji jest obecnie dostępny pod linkiem: 

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/ec-inventory. Po wybraniu konkretnej 

substancji z listy dostępnych w wykazie następuje przekierowanie do rekordu substancji, 

w którym oprócz podstawowych informacji charakteryzujących, znajdują się również odnośniki 

do regulacji prawnych, którym dana substancja podlega. 

 

2.2.  Inne źródła informacji o substancjach powodujących ryzyko 

Uregulowania prawne dostarczają również wykazu substancji, na które należy zwrócić uwagę 

w kontekście ich negatywnego oddziaływania na człowieka i środowisko. Wykazy te nie są 

sensu stricto bazami danych toksykologicznych, jednak umieszczenie danych substancji 

w takim wykazie wskazuje, że należy na nie zwrócić uwagę w kontekście oceny ryzyka. 

Natomiast informacje charakteryzujące te substancje są do wyszukania w omówionych wyżej 

bazach informacji.  

 

2.2.1.  ITOX – Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej  

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi 

(http://www.imp.lodz.pl/index.php?p=/home_pl/about_imp/reg_and_databases/cosmetics_c/) 

jest odpowiedzialne za: 

– udzielanie telefonicznych konsultacji toksykologicznych pracownikom służby zdrowia, 

służbom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, ratownictwem chemicznym oraz 

osobom prywatnym, 

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/ec-inventory
http://www.imp.lodz.pl/index.php?p=/home_pl/about_imp/reg_and_databases/cosmetics_c/
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– analizowanie przyczyn zatruć w makroregionie łódzkim w oparciu o dane z Oddziału 

Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 

– opracowywanie własnych wydawnictw o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, 

– stałe uzupełnianie i aktualizowanie własnej komputerowej bazy danych ITOX o czynnikach 

i preparatach chemicznych dostępnych na rynku krajowym. 

W bazie danych ITOX znajdują się informacje toksykologiczne zawarte w następujących 

dokumentach: 

– kartach związków chemicznych (w tym leków, narkotyków, roślin i grzybów), zawierające 

takie dane, jak: synonimy, własności fizykochemiczne, postać handlowa, zastosowanie, 

normatywy higieniczne, działanie toksyczne i objawy zatrucia, pomoc przedlekarska 

i postępowanie lekarskie w ostrych zatruciach u dorosłych i dzieci. W przypadku roślin, 

grzybów i jadów zwierzęcych informacje dotyczą działania toksycznego oraz postępowania 

lekarskiego w ostrych zatruciach; 

– kartach preparatów chemicznych, zawierające takie dane, jak: nazwa handlowa preparatu, 

nazwa i adres producenta, skład chemiczny, własności fizykochemiczne (w tym postać, barwa 

preparatu), informacje dotyczące zastosowania, opakowania, klasy toksyczności 

(w przypadku pestycydów). 

Obecnie baza ITOX zawiera ponad 40 000 dokumentów oraz około 400 000 haseł 

wyszukiwawczych. 

Zgodnie z artykułem 31 ustęp 1 Rozporządzenia REACH (załącznik II rozporządzenia komisji 

europejskiej nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi udostępnia 

numer telefonu alarmowego. Na podstawie wspomnianego artykułu w punkcie 1.4 karty 

charakterystyki „Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach”. 

Pod numerem alarmowym Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi można 

uzyskać przez całą dobę informacje dot. diagnostyki i leczenia zatruć substancjami oraz 

mieszaninami, dla których dostępna jest karta charakterystyki. 

ITOX nie spełnia kryteriów typowej bazy danych. Dostęp do bazy mają wyłącznie uprawnieni 

pracownicy IMP w Łodzi.   

 

2.2.2. Wykazy substancji mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi 

i środowiska 

W celu uzyskania informacji na temat substancji mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia 

ludzi i środowiska można również wykorzystać poniższe wykazy. Umieszczone w nich 

substancje zostały w nich zawarte na mocy różnych aktów prawnych i ich stworzenie miało 

służyć różnym celom. Celem wymienienia poniższych wykazów było uświadomienie, że kiedy 

stykamy się z nazwą substancji wymienioną w poniższych wykazach przy innej okazji niż 

ocena ryzyka zdrowotnego czy Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wynikający z niego obowiązek remediacji, powinniśmy 

zwrócić uwagę, że są to substancje powodujące ryzyko, a zatem wpływające na zdrowie ludzi 

i stan elementów środowiska. 

Do innych wykazów substancji mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska 

można zaliczyć: 
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1. Wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających 

zagrożenie w Tabeli 3.1 i 3.2 załącznika VI do Rozporządzenia CLP w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.  

2. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń funkcjonujący na podstawie ustawy 

POŚ, wykonując zalecenia Rozporządzenia E-PRTR. Rejestry PRTR to rejestry uwolnień 

i transferów zanieczyszczeń do powietrza, wody, ziemi oraz o transporcie, utylizacji lub 

składowaniu odpadów na składowiskach, powstające w wyniku 65 rodzajów działalności 

wymienionych w Załączniku 1 do Rozporządzenia E-PRTR.  

3. Zawarte w Rozporządzeniu REACH wytyczne do identyfikacji substancji stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska: 

Załącznik XIII: Kryteria identyfikacji substancji trwałych, wykazujących zdolność do 

bioakumulacji i toksycznych oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą 

zdolność do bioakumulacji. 

Dodatek 1: Substancje rakotwórcze – kategoria 1. 
Dodatek 2: Substancje rakotwórcze – kategoria 2. 
Dodatek 3: Substancje mutagenne – kategoria 1. 
Dodatek 4: Substancje mutagenne – kategoria 2. 
Dodatek 5: Substancje działające szkodliwie na rozrodczość – kategoria 1. 
Dodatek 6: Substancje działające szkodliwie na rozrodczość – kategoria 2. 

4. Wykaz substancji zanieczyszczających powietrze i wody zawarty w Załączniku II do 

Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych. 
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3. Przegląd funkcjonujących w krajowych przepisach prawnych kryteriów i sposobów 

klasyfikacji substancji toksycznych, rakotwórczych i mutagennych 

3.1. Kluczowe akty prawne determinujące klasyfikację substancji 

Zarówno akty prawa krajowego, jak i akty europejskie zawierają ważne definicje dotyczące 

substancji chemicznych i ich mieszanin. W ramach tych aktów dokonuje się także wyróżnienia 

niektórych substancji bądź mieszanin z uwagi na cechy, którymi się charakteryzują m.in. 

substancje i mieszaniny niebezpieczne, bądź substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie. 

W miarę rozwoju prawa w zakresie substancji i mieszanin chemicznych, widać znaczące 

skierowanie wysiłków legislacyjnych na harmonizację i ujednolicenie definicji substancji 

i mieszanin chemicznych. W prawie krajowym ustawodawca coraz częściej decyduje również 

się na odwoływanie się do innych krajowych bądź europejskich przepisów prawnych.  

Poniżej przedstawiono wybór najważniejszych aktów prawnych, w których definiuje się 

substancje i mieszaniny, a także dokonuje ich klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem 

substancji mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, pod kątem 

wykorzystania tych informacji na etapie ustalania dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz w procedurze dokonywania oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

 

3.1.1. Rozporządzenie REACH 

Rozporządzenie REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez 

substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy 

jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Rozporządzenie REACH miało 

także na celu ujednolicenie i zbliżenie przepisów prawnych dotyczących chemikaliów na 

poziomie unijnym.  

Rozporządzenie REACH zawiera definicje substancji oraz mieszaniny. W rozumieniu art. 3 

pkt 1 Rozporządzenia REACH substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki 

w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu 

produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz 

wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając 

rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji. Natomiast 

mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub większej liczby 

substancji. Przy czym należy podkreślić, iż zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia REACH 

odpady w rozumieniu nieobowiązującej już dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie odpadów (Dz. U. UE z 2006 roku L 114, str. 9) 

nie są ani substancją, ani mieszaniną. 

W celu oceny zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę Rozporządzenie 

REACH odsyła do klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu CLP. 

W przypadku klasyfikacji substancji lub mieszanin Rozporządzenie REACH odsyła do 

klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu CLP. Głębsza analiza w ramach Rozporządzenia CLP 

zostanie przedstawiona w pkt 3.1.2 niniejszego rozdziału. 
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3.1.2. Rozporządzenie CLP 

Rozporządzenie CLP wdraża globalny system klasyfikacji i oznakowania substancji 

i mieszanin chemicznych (tzw. system GHS przyjęty przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych w 2003 roku) na poziomie europejskim. Od dnia 1 czerwca 2015 roku 

Rozporządzenie CLP stanowi jedyny akt prawny służący do klasyfikacji, oznakowania 

i pakowania zarówno substancji jak i mieszanin na gruncie prawa europejskiego. Celem 

Rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów. 

Warto podkreślić, iż wymóg klasyfikacji i oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem CLP ma 

znacznie szerszy zakres niż obowiązki rejestracji substancji i mieszanin określone 

w Rozporządzeniu REACH. Bowiem w art. 39 Rozporządzenia CLP zaznacza się, iż wykaz 

klasyfikacji i oznakowania dotyczy nie tylko substancji podlegających rejestracji na mocy 

Rozporządzania REACH, ale także innych substancji, do których zastosowanie znajdzie 

Rozporządzenie CLP, a które spełniają kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie oraz 

które są wprowadzane do obrotu w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny powyżej 

stężeń granicznych, o których mowa w Rozporządzeniu CLP lub w nieobowiązującej już 

dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie 

zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych 

(Dz. Urz. UE z 1999 roku L 200, str. 1) w odpowiednich przypadkach, co prowadzi do 

zaklasyfikowania tej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie. Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku substancji w ich postaci własnej lub jako składniki mieszanin lub w wyrobach, 

zarejestrowanych zgodnie z przepisami tytułu II Rozporządzenia REACH i odzyskiwanych na 

terytorium Wspólnoty, które Rozporządzenie REACH na mocy art. 2 ust. 7 lit. d wyłącza 

z obowiązku rejestracji jeżeli substancja, która powstaje w procesie odzysku jest taka sama, 

jak substancja zarejestrowana zgodnie z przepisami tytułu II Rozporządzenia REACH, bądź 

jeżeli informacje wymagane na podstawie art. 31 lub 32 Rozporządzenia REACH odnoszące 

się do substancji, która została zarejestrowana zgodnie z przepisami tytułu II Rozporządzenia 

REACH są dostępne dla podmiotu zajmującego się odzyskiem.  

W art. 2 pkt 7 Rozporządzenia CLP określona jest definicja substancji, tj. substancja oznacza 

pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają 

uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do 

zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 

zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na 

stabilność i skład substancji. W art. 2 pkt 8 Rozporządzenia CLP określona jest definicja 

mieszaniny tj. mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór składające się z dwóch lub 

większej liczby substancji. 

Ponadto w art. 3 Rozporządzenia CLP zdefiniowane zostały substancje i mieszaniny 

stwarzające zagrożenie. Substancja lub mieszanina spełniająca kryteria dotyczące zagrożeń 

wynikających z właściwości fizycznych, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska określone 

w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP jest w rozumieniu Rozporządzenia CLP 

substancją lub mieszaniną stwarzającą zagrożenie. Natomiast części 2-5 załącznika I do 

Rozporządzenia CLP odnoszą się do następujących zagrożeń: zagrożenia fizyczne, 

zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia dla środowiska oraz zagrożenia dodatkowe (tj. zagrożenia 

dla warstwy ozonowej).  

W ramach Rozporządzenia CLP określa się zatem, które właściwości substancji i mieszanin 

powinny prowadzić do klasyfikacji ich jako stwarzających zagrożenie. Jeżeli w ramach badania 
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właściwości danej substancji okaże się, iż spełnia ona kryteria zagrożeń wymienionych 

w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, będzie ona zaklasyfikowana jako 

substancja stwarzająca zagrożenie. 

Ponadto należy stwierdzić, iż w ramach Rozporządzenia CLP wyróżnia się 3 główne kategorie 

zagrożeń – wynikające z właściwości fizycznych substancji, zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia dla środowiska. Kategorie te dzielą się ponadto na podkategorie, które jeszcze 

konkretniej określają typ zagrożenia, jakie dana substancja może spowodować. Przy czym 

należy podkreślić, iż katalog zagrożeń w Rozporządzeniu CLP został wprowadzony w celu 

ostrzeżenia poprzez oznakowanie danej substancji lub mieszaniny przed konkretnie 

określonymi zagrożeniami, jakie dane substancja może powodować. Pomocniczo jednak 

może być on traktowany jako katalog zagrożeń, które można rozumieć jakie zagrożenie dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Co więcej, w załączniku VI do Rozporządzenia CLP w tabeli 3.1 przedstawiono wykaz 

zharmonizowanej klasyfikacji substancji stwarzających zagrożenia, która zawiera nazwę 

substancji i przyporządkowaną jej klasyfikację zgodnie z częściami 2-5 załącznika I do 

Rozporządzenia CLP. Katalog ten został stworzony w celu określenia, czy dana substancja 

stwarza zagrożenie, bez konieczności przeprowadzania badania w zakresie właściwości 

fizykochemicznych danej substancji. Skrótowy sposób klasyfikowania substancji i mieszanin 

w oparciu o Rozporządzenie CLP przedstawiono w pkt 3.2 niniejszego opracowania. 

Podsumowując, należy wskazać, iż określone Rozporządzeniem CLP definicje substancji 

i mieszanin są tożsame z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu REACH. Należy podkreślić, 

iż w Rozporządzeniu CLP ustawodawca zrezygnował ze zdefiniowania zagrożenia jako 

takiego. W celu zdefiniowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie 

Rozporządzenie CLP posługuje się właściwościami danych substancji lub mieszanin mogące 

wywołać określone w katalogu zamkniętym zagrożenia wynikające z właściwości fizycznych, 

zagrożenia dla zdrowia lub środowiska.  

 

3.1.3. Ustawa CLP 

Ustawa CLP została wprowadzona w celu doprecyzowania na gruncie prawa polskiego 

obowiązków określonych w Rozporządzeniu CLP. Uchyliła ona poprzednio obowiązującą 

ustawę z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 

roku nr 152, poz. 1222, t. j. ze zm.). 

W zakresie definicji substancji i mieszaniny Ustawa CLP odnosi się do odpowiednich definicji 

zawartych w Rozporządzeniu CLP. Tak więc substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego 

związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu 

produkcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz 

wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając 

rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji. Natomiast 

mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór składające się z dwóch lub większej liczby 

substancji. 

Ustawa CLP zawiera także tożsamą definicję substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin 

stwarzających zagrożenie z definicją zawartą w Rozporządzaniu CLP. Zgodnie z art. 4 ust. 2 

Ustawy CLP substancjami stwarzającymi zagrożenie i mieszaninami stwarzającymi 

zagrożenie są substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP. Szersza analiza 



Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych 

 

 

 
48 

C H M U R A L  

w zakresie klasyfikacji substancji w ramach Rozporządzania CLP została przedstawiona w pkt 

3.2.1 niniejszego rozdziału.  

Ponadto w art. 4 ust 1 Ustawy CLP znajduje się definicja substancji niebezpiecznych 

i mieszanin niebezpiecznych. Są to substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do 

jednej z poniższych kategorii: (i) substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych; 

(ii) substancje i mieszaniny o właściwościach utleniających; (iii) substancje i mieszaniny 

skrajnie łatwopalne; (iv) substancje i mieszaniny wysoce łatwopalne; (v) substancje 

i mieszaniny łatwopalne; (vi) substancje i mieszaniny bardzo toksyczne; (vii) substancje 

i mieszaniny toksyczne; (viii) substancje i mieszaniny szkodliwe; (ix) substancje i mieszaniny 

żrące; (x) substancje i mieszaniny drażniące; (xi) substancje i mieszaniny uczulające; 

(xii) substancje i mieszaniny rakotwórcze; (xiii) substancje i mieszaniny mutagenne; 

(xiv) substancje i mieszaniny działające szkodliwie na rozrodczość; (xv) substancje 

i mieszaniny niebezpieczne dla środowiska. Ustawodawca w tym zakresie zdecydował się na 

zdefiniowanie substancji niebezpiecznych odwołując się do ich cech fizykochemicznych. 

Klasyfikacja substancji i mieszanin jako substancji niebezpiecznych i mieszanin 

niebezpiecznych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji 

Chemicznych wydane na podstawie art. 19 ust. 5 pkt 1-3 i 5 Ustawy CLP. Rozporządzenie 

w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych przewiduje kryteria i sposób klasyfikacji 

substancji chemicznych i ich mieszanin na podstawie właściwości fizykochemicznych, 

toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka, analizy skutków 

oddziaływania na środowisko, sposobu klasyfikacji mieszanin na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników, stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninie 

wymagających uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny.  

Ustawa CLP nie wprowadza nowych definicji substancji bądź mieszanin stwarzających 

zagrożenie. Odnosi się w tym zakresie do obowiązującego Rozporządzenia CLP. Ponadto, 

Ustawa CLP wprowadza nową kategorię, niewprowadzoną w Rozporządzeniu CLP, 

a mianowicie substancje i mieszaniny niebezpieczne. W zakresie tej definicji Ustawa CLP 

odnosi się do cech fizykochemicznych substancji, które w pewnej mierze powielają się 

z kategoriami substancji i mieszanin określonymi w ramach klas zagrożenia wymienionych 

w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, będącymi elementem definicji 

substancji stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie. 

 

3.1.4. Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji 

chemicznych i ich mieszanin 

Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych określa kryteria i sposób 

klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin na podstawie właściwości 

fizykochemicznych, toksyczności, analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka, 

analizy skutków oddziaływania na środowisko, sposób klasyfikacji mieszanin na podstawie 

zawartości niebezpiecznych składników, stężenia substancji niebezpiecznych w mieszaninie 

wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji mieszaniny. 

Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych ma zastosowanie 

w przypadku klasyfikacji substancji niezamieszczonych w tabeli 3.1. załącznika VI do 

Rozporządzenia CLP, czyli tabeli, która zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji 

substancji stwarzających zagrożenia, która zawiera nazwę substancji i przyporządkowaną jej 

klasyfikację zgodnie z częściami 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP. 
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Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych stosuje się także do 

zaklasyfikowania danej substancji lub mieszaniny jako substancji niebezpiecznej lub 

mieszaniny niebezpiecznej w rozumieniu Ustawy CLP. 

Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych zostało wydane w celu 

pomocniczego uzupełnienia klasyfikacji substancji zawartej w tabeli 3.1 załącznika VI do 

Rozporządzenia CLP. Klasyfikacja zawarta w tabeli 3.1 załącznika VI do Rozporządzenia CLP 

wymienia bowiem poszczególne substancje wraz z oznaczeniem klasy zagrożenia, która jest 

do nich przypisana. Rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Substancji Chemicznych stosuje 

się także w celu klasyfikacji substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

w rozumieniu Ustawy CLP.  

 

3.1.5. Możliwość wykorzystania kluczowych aktów prawnych determinujących 

klasyfikację substancji na potrzeby ustalania dopuszczalnej zawartości 

substancji powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz w procedurze 

dokonywania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska 

Jak wskazano na wstępie jedynie przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub ziemi uzasadnia przeprowadzenie oceny występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, bowiem tylko w takim wypadku 

wystąpi obowiązek wystąpienia do organu z projektem planu remediacji, w którym wyniki takiej 

oceny należy zawrzeć.  

Dlatego też zasadnym jest przedstawienie, w jaki sposób do tej pory, na gruncie prawa 

krajowego i europejskiego, substancje i mieszaniny są definiowane oraz kwalifikowane jako 

zagrażające bądź też w inny sposób niebezpieczne. 

Należy także wskazać, iż na potrzeby analizy znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska można wykorzystać katalog zagrożeń oraz właściwości fizykochemicznych 

substancji, które zagrożenia takie mogą wywołać w celu dookreślenia samego znaczenia 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 

 

3.2. Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji powodujących ryzyko zgodnie 

z Rozporządzeniem CLP 

Celem Rozporządzenia CLP (art. 1) jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 

ludzi i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów za pomocą 

zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz 

przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.  

W Rozporządzeniu CLP w art. 2 wprowadzono wiele definicji, z których w niniejszym 

opracowaniu szczególne zastosowanie ma klika niżej wymienionych: 

• klasa zagrożenia oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, 

zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska; 

• kategoria zagrożenia oznacza podział kryteriów w każdej klasie zagrożeń 

określających stopień zagrożenia; 

• substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują 

w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszystkimi 

dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszystkimi 
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zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając 

rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji; 

• mieszanina oznacza mieszaninę lub roztwór składające się z dwóch lub większej liczby 

substancji; 

• wartość graniczna oznacza wartość progową dowolnego zaklasyfikowanego 

zanieczyszczenia, dodatku lub pojedynczego składnika substancji lub mieszaniny, 

powyżej której są one brane pod uwagę w celu określenia, czy dana, odpowiednio, 

substancja lub mieszanina, jest klasyfikowana; 

• stężenie graniczne oznacza wartość progową dowolnego zaklasyfikowanego 

zanieczyszczenia, dodatku lub pojedynczego składnika substancji lub mieszaniny, 

która może skutkować klasyfikacją tej substancji lub mieszaniny; 

• współczynnik M oznacza współczynnik stosowany w odniesieniu do stężeń substancji 

zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, narażenie 

przewlekłe kategoria 1 lub narażenie ostre kategoria 1, wykorzystywany do klasyfikacji 

mieszaniny, w której występuje dana substancja, metodą obliczeniową. 

W art. 3 jest mowa o substancjach i mieszaninach stwarzających zagrożenie wraz ze 

specyfikacją klas zagrożenia. Substancję lub mieszaninę uważa się za stwarzającą 

zagrożenie, jeśli spełnia kryteria dotyczące zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych, 

zagrożeń dla zdrowia lub środowiska określone w częściach 2-5 załącznika I Rozporządzenia 

CLP. Podlega wówczas klasyfikacji według odpowiednich klas zagrożenia przewidzianych w 

tym załączniku. W przypadku, gdy w załączniku I klasy zagrożenia są zróżnicowane na 

podstawie drogi narażenia lub charakteru skutków, dana substancja lub mieszanina jest 

klasyfikowana zgodnie z tym zróżnicowaniem. 

Informacje na temat tego, czy substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie wynikające 

z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, można pozyskać 

w oparciu o następujące źródła: 

• nowe badania eksperymentalne, o ile nie istnieją przekonujące i wystarczające dowody 

na temat właściwości substancji (art. 8 ust. 3); 

• dane epidemiologiczne i dane pochodzące z obserwacji skutków działania na ludzi, 

takie jak dane z zakładów pracy lub z baz danych z informacjami o wypadkach; 

• informacje na temat właściwości fizykochemicznych, działania na zdrowie człowieka 

oraz właściwości środowiskowych pochodzące z laboratoriów nie spełniających 

wymagań dobrej praktyki laboratoryjnej (DLP), uzyskane w wyniku obserwacji skutków 

u ludzi lub wygenerowane z modelu Q(SAR) zgodnie z sekcją 1 załącznika XI do 

Rozporządzenia REACH, 

• nowe informacje naukowe;  

• wszelkie pozostałe informacje, które wygenerowano w ramach programów 

dotyczących chemikaliów uznanych na poziomie międzynarodowym. 

Do oceny mieszanin w odniesieniu do klas zagrożenia: działanie mutagenne na komórki 

rozrodcze, działanie rakotwórcze oraz działanie szkodliwe na rozrodczość, o których mowa 

w sekcjach 3 załącznika I Rozporządzenia CLP, należy wykorzystać tylko istotne dostępne 

informacje dotyczące substancji zawartych w mieszaninie. Jeżeli na podstawie dostępnych 

badań samej mieszaniny wykazano działanie mutagenne na komórki rozrodcze, działanie 

rakotwórcze lub działanie szkodliwe na rozrodczość, a nie potwierdzono ich dla 

poszczególnych substancji, powinny zostać uwzględnione efekty dla mieszaniny. 
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Do oceny mieszanin w odniesieniu do właściwości biodegradacyjnych i bioakumulacyjnych 

w klasie zagrożeń stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, o której mowa w sekcji 

4 załącznika I Rozporządzenia CLP, należy wykorzystać wyłącznie dostępne informacje w 

odniesieniu do substancji wchodzących w skład mieszaniny. 

W przypadku braku danych, dotyczących samej mieszaniny lub jeżeli dane te są 

niewystarczające, należy wykorzystać inne dostępne informacje dotyczące poszczególnych 

substancji zawartych w mieszaninie i podobnych przebadanych mieszanin, które mogą 

również zostać uznane za istotne do celów stwierdzenia, czy mieszanina powoduje 

zagrożenie, pod warunkiem ustalenia, że informacje są odpowiednie i wiarygodne do celów 

dokonania tej oceny. 

Zgodnie z art. 7 nowe badania na zwierzętach (w rozumieniu dyrektywy 86/609/EWG) 

przeprowadza się wyłącznie wówczas, gdy nie ma innego rozwiązania, które 

zagwarantowałoby odpowiednią wiarygodność i jakość danych. Zabrania się przeprowadzania 

badań na naczelnych oraz badań na ludziach. Można jednak wykorzystywać dane uzyskane 

z innych źródeł, np. z badań klinicznych. 

Do przygotowania informacji o tym, czy substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie dla 

zdrowia ludzi lub środowiska, należy wykorzystać wszelkie istniejące informacje lub 

możliwości ich generowania. Jeśli zostaną one wyczerpane mogą zostać przeprowadzone 

nowe badania i analizy ekotoksykologiczne lub toksykologiczne realizowane zgodnie z art. 13 

ust. 4 Rozporządzenia REACH. 

Specyficzne stężenia graniczne i ogólne stężenia graniczne (art. 10) są wartościami 

granicznymi przypisanymi danej substancji, wskazującymi próg, na poziomie którego lub 

powyżej poziomu którego obecność tej substancji w innej substancji lub mieszaninie, 

powoduje, że ta substancja lub mieszanina jest klasyfikowana jako powodująca zagrożenie. 

Współczynniki M podano dla substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla 

środowiska wodnego: narażenie ostre kategoria 1 lub narażenie przewlekłe kategoria 1.  

Specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z ust. 1 art. 10 mają pierwszeństwo przed 

stężeniami wymienionymi w odpowiednich sekcjach części 2 załącznika I Rozporządzenia 

CLP lub ogólnymi stężeniami granicznymi dla klasyfikacji w odpowiednich sekcjach części 3, 

4 i 5 załącznika I. Jeśli substancja zawiera jako zidentyfikowane zanieczyszczenie, dodatek 

czy samoistny składnik - inną substancję, zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie, to do 

celów klasyfikacji należy odnieść to stężenie do właściwej wartości granicznej (art. 11). 

Artykuł 12 definiuje przypadki wymagające dalszej oceny w celu dokonania klasyfikacji: 

a) jeżeli istnieją wiarygodne informacje, że w praktyce zagrożenia wynikające z właściwości 

fizycznych stwarzane przez daną substancję lub mieszaninę różnią się od zagrożeń 

wykazanych w badaniach; 

b) jeżeli z jednoznacznych doświadczalnych danych naukowych wynika, że dana substancja 

lub mieszanina nie jest biologicznie dostępna i dane te uznano za wiarygodne; 

c) jeżeli wiarygodne informacje naukowe wskazują na możliwość występowania działań 

synergistycznych lub antagonistycznych między substancjami w mieszaninie. 

Szczegółowe zasady klasyfikowania mieszanin sformułowano w art. 14, w którym podano, że 

na klasyfikację mieszaniny nie mają wpływu reakcje prowadzące do tworzenia innych 

substancji o niskim stężeniu, takie jak: powolne reakcje substancji w mieszaninie z gazami 

atmosferycznymi (i), bardzo powolne reakcje z innymi substancjami zawartymi w mieszaninie 

(ii), spontaniczną polimeryzację, tworząc oligomery lub polimery o niskim stężeniu (iii). 
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Mieszanina nie musi zostać zaklasyfikowana ze względu na posiadane właściwości 

wybuchowe, utleniające lub łatwopalne, zgodnie z częścią 2 załącznika I, pod warunkiem, że: 

żadna z substancji zawartych w mieszaninie nie jest wybuchowa oraz, że jest mało 

prawdopodobne, by mieszanina stanowiła takie zagrożenia (i); dowody naukowe wskazują, że 

zmiana składu mieszaniny nie doprowadzi do zmiany klasyfikacji (ii), spełnia odpowiednie 

wymagania, jeśli jest wprowadzona w dozowniku w aerozolu(iii). 

Przeprowadzono analizę, w jakim celu zarządzający terenem lub wykonujący ocenę 

powierzchni ziemi będzie mógł wykorzystywać informacje odnoszące się do klasyfikacji 

substancji powodujących ryzyko. Zasadniczo należy wyodrębnić grupę potencjalnych 

producentów substancji i mieszanin, na których spoczywa ustawowy obowiązek pełnej 

identyfikacji substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu wraz z obowiązkiem ich 

rejestracji. Posiadają oni pełne dossier dla swojego produktu i/lub kartę charakterystyki 

substancji. Kolejną grupą będą użytkownicy końcowi substancji i mieszanin powodujących 

ryzyko, którzy mają obowiązek identyfikowania tych substancji i mieszanin na podstawie kart 

charakterystyki substancji. Sytuacja staje się skomplikowana w przypadku terenów 

o nieznanej historii, porzuconych lub w przypadku występowania tzw. historycznych szkód 

w środowisku. Identyfikacja zanieczyszczeń jest w tej sytuacji utrudniona lub nawet 

niemożliwa. Tym samym wykorzystanie Rozporządzenia CLP do podania klasyfikacji 

substancji powodujących ryzyko, które potencjalnie mogą powodować zanieczyszczenie może 

mieć ograniczone zastosowanie. 

Dodatkowo wobec procesów zachodzących w glebie i ziemi, związanych z losami 

zanieczyszczeń w środowisku, które zależą od czynników opisanych w rozdziałach 6, 7 i 8, ale 

także od funkcji czasu powoduje, że podczas prowadzenia oceny ekspert ma do czynienia ze 

związkami pochodnymi, a nie macierzystymi. Substancje uwolnione mogą już nie być obecne 

w środowisku, ulec trwałemu związaniu z materią organiczną lub uwolnieniu do fazy wodnej. 

Ocena właściwości na podstawie pierwotnej substancji, czy mieszaniny nie jest prawidłowa. 

Jeśli ekspert prowadzący ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi będzie w stanie 

zidentyfikować substancje, które mogły zostać uwolnione do środowiska, powinien dokonać 

przyporządkowania tej substancji do klas zagrożenia zgodnie z Rozporządzeniem CLP jedynie 

w celach informacyjnych. Właściwe na tym etapie jest pozyskanie szczegółowych informacji 

o właściwościach substancji, ich rozkładzie pod wpływem organizmów glebowych, czy 

czynników abiotycznych. 

 

3.2.1. Ogólne zasady klasyfikacji i oznakowania 

Wymagania szczegółowe w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin 

stwarzających zagrożenie określa załącznik I do Rozporządzenia CLP. W załączniku I 

określono kryteria klasyfikacji w klasach zagrożeń, dalszych zróżnicowaniach oraz dodatkowe 

przepisy dotyczące spełnienia tych kryteriów. Na potrzeby niniejszego opracowania 

analizowano wyłącznie aspekty dotyczące definicji i klasyfikacji, część odnosząca się do 

oznakowania nie była rozpatrywana. W omówieniu dotyczącym Rozporządzenia CLP 

przytoczono zapisy z tabel w załącznikach, jednak na potrzeby opracowania dokonano ich 

wyboru, połączenia lub ograniczenia. Wprowadzono także numerację właściwą dla niniejszego 

opracowania, stąd numeracja tabel nie jest spójna z zamieszczoną w załącznikach 

Rozporządzenia CLP.  

Załącznik I podzielony jest na 5 części, których tytuły zamieszczono poniżej:  

1. ogólne zasady klasyfikacji i oznakowania, 

2. zagrożenia fizyczne, 
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3. zagrożenia dla zdrowia, 

4. zagrożenia dla środowiska, 

5. zagrożenia dodatkowe. 

Omówienie podrozdziału 3.2 niniejszego dokumentu zorganizowano w taki sposób, aby po 

numerze podrozdziału pojawił się numer części 1-5 załącznika I rozporządzenia CLP. Z kolei 

następny numer oznaczenia odpowiada omawianej sekcji z danej części tego załącznika.  

Część ogólna załącznika I Rozporządzenia CLP podaje definicje: 

• substancji w stanie gazowym oznaczającą substancję, która: 

(i) ma prężność pary powyżej 300 kPa (absolutną) w temperaturze 50⁰C; lub 

(ii) jest w stanie gazowym w temperaturze 20⁰C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa; 

• substancji w stanie ciekłym oznaczającą substancję lub mieszaninę, która 

(i) w temperaturze 50⁰C ma prężność pary nie wyższą niż 300 kPa (3 bary); 

(ii) nie przechodzi całkowicie w stan gazowy w temperaturze 20⁰C i przy ciśnieniu 

normalnym 101,3 kPa oraz 

(iii) której temperatura topnienia lub początek temperatury topnienia wynosi 20⁰C lub 

poniżej przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa; 

• substancji w stanie stałym oznaczającą substancję lub mieszaninę, która nie spełnia 

kryteriów definicji substancji w stanie ciekłym lub substancji w stanie gazowym. 

W części ogólnej nakreślono także sposoby współpracy dostawców w ramach łańcucha 

dostaw przy klasyfikacji substancji i mieszanin. Współpraca obejmuje tworzenie sieci, wspólne 

korzystanie z danych i wiedzy eksperckiej.  

W sekcji 1.1.1. opisano rolę i zastosowanie oceny eksperta w przypadku zastosowania 

klasyfikacji na podstawie metody analizy ciężaru dowodów. Podejście to ma zastosowanie, 

gdy wykorzystuje się informacje z wielu źródeł, a nie można zastosować bezpośrednio 

dostępnych informacji.  

Klasyfikacja na podstawie metody analizy ciężaru dowodów wykorzystująca ocenę eksperta 

oznacza, że wszystkie dostępne informacje wpływające na dany rodzaj zagrożenia rozważa 

się łącznie: 

• wyniki odpowiednich badań in vitro,  

• istotne dane z badań na zwierzętach,  

• informacje z zastosowania podejścia kategoryzacyjnego,  

• wyniki analiz (Q)SAR,  

• dane dotyczące ludzi (z narażenia zawodowego, baz danych z informacjami 

o wypadkach),  

• badania epidemiologiczne i kliniczne, 

• odpowiednio udokumentowane opisy przypadków i obserwacje.  

Dane powinny być odpowiedniej jakości i dostarczać spójnych wyników. Należy brać pod 

uwagę wyniki badań dotyczących miejsca oraz mechanizmu lub sposobu działania. W czasie 

analizy ciężaru dowodów gromadzi się zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki. 

W przypadku, gdy dostępne są dowody, pochodzące zarówno z badań u ludzi, jak i na 

zwierzętach, a ich wyniki są sprzeczne, dokonuje się oceny jakości i wiarygodności dowodów 

pochodzących z obu źródeł w celu rozstrzygnięcia kwestii klasyfikacji. Z tym, że adekwatne, 
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wiarygodne i reprezentatywne dane dotyczące ludzi (w tym badania epidemiologiczne, 

sprawdzone naukowo studia przypadków lub doświadczenia potwierdzone statystycznie) mają 

pierwszeństwo nad innymi danymi. Brak pozytywnych wyników z badań u ludzi nie zaprzecza 

pozytywnym wynikom z odpowiednio przeprowadzonych badań na zwierzętach, które 

wymagają oceny solidności, jakości i mocy statystycznej danych dotyczących zarówno ludzi, 

jak i zwierząt. Dla celów klasyfikacji ze względu na zagrożenie dla zdrowia (Część 3) droga 

narażenia, informacje dotyczące mechanizmu działania oraz badania metabolizmu są istotne 

dla ustalenia, czy dany skutek ma znaczenie dla ludzi. Jeżeli informacje takie, w przypadku 

potwierdzenia solidności i jakości danych, budzą wątpliwości, co do ich znaczenia dla ludzi, 

uzasadniona może być klasyfikacja w niższej kategorii. 

Sposób ustalenia wartości granicznych do celów klasyfikacji substancji lub mieszaniny 

zawierającej daną substancję niebezpieczną, czy to jako zidentyfikowane zanieczyszczenie, 

dodatek, czy też jako samoistny składnik jest następujący:  

a) w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia lub środowiska, o których mowa w części 3, 4 

i 5 załącznika I: 

i. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI ustalono specyficzne 

stężenia graniczne oraz jeżeli dana klasa zagrożenia została wymieniona w tabeli 

1, jest to najniższa wartość z podanych specyficznych stężeń granicznych albo 

z odpowiednich podstawowych wartości granicznych podanych w tabeli 1; 

ii. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI ustalono specyficzne 

stężenia graniczne, a dana klasa zagrożenia nie została wymieniona w tabeli 1, jest 

to specyficzne stężenie graniczne określone w części trzeciej załącznika VI lub 

w wykazie klasyfikacji i oznakowania;  

iii. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI nie ustalono 

specyficznych stężeń granicznych, a dana klasa zagrożenia została wymieniona 

w tabeli 1, jest to odpowiednia podstawowa wartość graniczna; 

iv. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI nie ustalono 

specyficznych stężeń granicznych dla danej klasy zagrożenia i jeżeli dana klasa 

zagrożenia lub dalszego zróżnicowania nie została wymieniona w tabeli 1, stosuje 

się ogólne stężenie graniczne podane w odpowiednich sekcjach w częściach 3, 4 

i 5 załącznika I. 

b) w odniesieniu do zagrożeń dla środowiska wodnego przedstawione w sekcji 4.1 

załącznika I: 

i. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI ustalono współczynnik 

M dla odpowiedniej kategorii zagrożeń, podstawowa wartość graniczna podana 

w tabeli 1 skorygowana za pomocą metody obliczeniowej; 

ii. w przypadku substancji, dla których w części 3 załącznika VI nie ustalono 

współczynnika M dla odpowiedniej kategorii zagrożeń, podstawowa wartość 

graniczna podana w tabeli 1. 

Odpowiednie informacje na temat specyficznych stężeń granicznych w części 3 załącznika VI, 

można także pozyskać z wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L), który jest publicznie 

dostępny na stronie https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-

database. 

  

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Tabela 1. Podstawowe wartości graniczne 

Klasa zagrożeń 
Podstawowe wartości graniczne, jakie 

należy uwzględnić 

Toksyczność ostra: 

Kategoria 1-3 

Kategoria 4 

0,1 % 

1% 

Działanie żrące/drażniące na skórę 1%) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 1% 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

Kategoria ostra 1 

Kategoria przewlekła 1 

Kategoria przewlekła 2-4 

0,1 % 

0,1 % 

1% 

Uwaga: 

Podstawowe wartości graniczne podane są w procentach wagowych, z wyjątkiem mieszanin gazowych w takich 

klasach zagrożenia, w przypadku których najlepsze może być podanie podstawowych wartości granicznych 

w procentach objętościowych. 

 

W przypadku, gdy mieszaniny jako takiej nie przebadano w celu określenia jakie stwarza 

zagrożenie, lecz istnieją wystarczające dane dotyczące podobnych przebadanych mieszanin 

oraz poszczególnych stwarzających zagrożenie składników w mieszaninie, umożliwiające 

odpowiednie scharakteryzowanie zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę, dane te powinny 

być wykorzystane zgodnie z następującymi zasadami pomostowymi (tabela 2). 

 
Tabela 2. Reguła pomostowa dla zmian składu mieszaniny 

Zakres stężeń wyjściowych składnika Dozwolone odchylenia od wyjściowego stężenia składnika 

≤ 2,5 % ±30% 

2,5 < C ≤ 10 % ±20% 

10 < C ≤ 25 % ±10% 

25 < C ≤ 100 % ±5% 

 

3.2.2. Zagrożenia fizyczne 

W części 2 załącznika I rozporządzenia CLP omówiono kryteria i klasyfikacje zagrożeń 

fizycznych. W nawiasach po nazwie klasy podano oryginalną numerację klasy 2 – zagrożenia 

fizyczne, która występuje w załączniku I rozporządzenia CLP.  

Materiały wybuchowe (2.1.) 

Klasa materiałów wybuchowych obejmuje: 

a) substancje i mieszaniny wybuchowe; 

b) wyroby wybuchowe,  

c) substancje, mieszaniny i wyroby niewymienione w lit. a) i b), wytwarzane w celu wywołania 

praktycznego wybuchu lub efektu pirotechnicznego. 

Do celów Rozporządzenia CLP zastosowanie mają następujące definicje: 

Substancja lub mieszanina wybuchowa jest to substancja stała lub ciekła, bądź mieszanina 

substancji, która sama w sobie, w wyniku reakcji chemicznej, może wydzielać gaz o takiej 

temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że może powodować zniszczenia w otoczeniu. 

Definicja obejmuje substancje pirotechniczne, nawet jeżeli nie wydzielają one gazów. 
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Substancje, mieszaniny i wyroby niniejszej klasy klasyfikuje się jako materiały wybuchowe 

niestabilne podklasy 1.1-1.6 na podstawie diagramu sekwencyjnego na rysunku Metody badań 

opisano w części I "Podręcznika badań i kryteriów" UN RTDG. 

Gazy łatwopalne, w tym gazy nietrwałe (2.2.) 

Gaz łatwopalny jest to gaz lub mieszanina gazowa o przedziale palności w powietrzu 

w temperaturze 20⁰C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa. Gaz nietrwały jest to gaz 

łatwopalny mogący reagować wybuchowo nawet bez kontaktu z powietrzem lub tlenem. 

Gaz łatwopalny klasyfikuje się w tej klasie zgodnie z tabelą 2.2.1 załącznika I. Gaz łatwopalny, 

klasyfikuje się dodatkowo w jednej z dwóch kategorii gazów nietrwałych, zgodnie tabelą 2.2.2 

załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Wyroby aerozolowe (2.3.) 

Wyrób aerozolowy, czyli dozownik aerozolu, jest to jednorazowy pojemnik wykonany z metalu, 

szkła lub tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony, skroplony lub rozpuszczony pod 

ciśnieniem wraz z cieczą, pastą lub proszkiem lub bez, wyposażony w urządzenie 

umożliwiające uwalnianie jego zawartość w postaci cząsteczek stałych lub ciekłych 

w zawiesinie gazu, w postaci piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym. 

Gazy utleniające (2.4.) 

Gaz utleniający jest to jakikolwiek gaz lub mieszanina gazowa który/-a, na ogół wskutek 

dostarczania tlenu, może powodować zapalanie lub przyczyniać się do spalania innych 

materiałów bardziej niż powietrze. 

Gaz utleniający klasyfikuje się do jednej kategorii niniejszej klasy zgodnie z tabelą 2.4.1 

załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Gazy pod ciśnieniem (2.5.) 

Gazy pod ciśnieniem są to gazy znajdujące się w naczyniu pod ciśnieniem 200 kPa (przyrząd 

pomiarowy) lub większym w temperaturze 20⁰C lub w postaci ciekłej lub ciekłej i schłodzonej. 

Obejmują one gazy sprężone, gazy skroplone, gazy rozpuszczone oraz gazy skroplone 

schłodzone. 

Gazy pod ciśnieniem klasyfikuje się, zgodnie z ich stanem fizycznym w opakowaniu, w jednej 

z czterech grup zgodnie z tabelą 2.5.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje ciekłe łatwopalne (2.6.) 

Substancja ciekła łatwopalna jest to ciecz o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60⁰C. 

Substancje ciekłe łatwopalne klasyfikuje się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy 

zgodnie z tabelą 2.6.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje stałe łatwopalne (2.7.) 

Substancja stała łatwopalna jest to substancja stała, która łatwo ulega zapaleniu lub w wyniku 

tarcia może powodować zapalenie lub przyczyniać się do spalania. 

Substancjami stałymi łatwopalnymi są substancje bądź mieszaniny sproszkowane, 

granulowane lub pastopodobne, które są niebezpieczne, jeżeli mogą łatwo ulec zapaleniu 

wskutek krótkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu, takim jak płonąca zapałka, i jeżeli 

płomień szybko się rozprzestrzenia. 
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Substancje stałe łatwopalne klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii niniejszej klasy przy 

użyciu metody N.1 opisanej w 33.2.1 UN RTDG; Podręcznik badań i kryteriów, zgodnie 

z tabelą 2.7.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (2.8.) 

Substancje lub mieszaniny samoreaktywne są to niestabilne termicznie substancje lub 

mieszaniny ciekłe lub stałe ulegające silnemu rozkładowi egzotermicznemu nawet bez udziału 

tlenu (powietrza). Z definicji tej wykluczone są substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane 

zgodnie z niniejszą częścią jako materiały wybuchowe, nadtlenki organiczne lub utleniacze. 

Substancję lub mieszaninę samoreaktywną uznaje się za posiadającą właściwości 

wybuchowe, jeżeli w badaniu laboratoryjnym preparat wykazuje podatność na detonację, 

szybką deflagrację lub wykazuje gwałtowny efekt podczas ogrzewania pod zamknięciem. 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne klasyfikuje się w jednej z siedmiu kategorii typów A 

do G dla tej klasy, zgodnie z następującymi zasadami opisanymi w sekcji 2.8.2.3 załącznika I 

Rozporządzenia CLP.  

Substancje ciekłe piroforyczne (2.9.) 

Substancja ciekła piroforyczna jest to substancja lub mieszanina ciekła, która, nawet w małych 

ilościach, może ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem. 

Substancje ciekłe piroforyczne klasyfikuje się do jednej kategorii niniejszej klasy przy użyciu 

metody N.3 opisanej w części III podsekcji 33.3.1.5 "UN RTDG, Podręcznik badań i kryteriów", 

zgodnie z tabelą 2.9.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje stałe piroforyczne (2.10.) 

Substancja stała piroforyczna jest to substancja lub mieszanina stała, która, nawet w małych 

ilościach, może ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu w kontakt z powietrzem. 

Substancje stałe piroforyczne klasyfikuje się do jednej kategorii niniejszej klasy przy użyciu 

metody N.2 opisanej w części III podsekcja 33.3.1.4 "UN RTDG, Podręcznik badań i kryteriów", 

zgodnie z tabelą 2.10.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się (2.11.) 

Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się jest to substancja stała lub ciekła, inna niż 

substancja stała lub ciekła piroforyczna, która wskutek reakcji z powietrzem bez dostarczenia 

energii z zewnątrz jest podatna na samonagrzewanie; ta substancja lub mieszanina różni się 

od substancji stałej lub ciekłej piroforycznej tym, że zapala się tylko wówczas, gdy występuje 

w dużych ilościach (kilogramach) i po długim czasie (godziny lub dni). 

Substancję lub mieszaninę samonagrzewającą się klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii 

niniejszej klasy, jeżeli w badaniach przeprowadzonych zgodnie z metodą badań N.4 w części 

III podsekcja 33.3.1.6 "UN RTDG, Podręcznik badań i kryteriów" wynik spełnia kryteria zgodnie 

z tabelą 2.11.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne (2.12.) 

Substancje lub mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne, są to 

substancje lub mieszaniny stałe bądź ciekłe, które wskutek oddziaływania z wodą stają się 

samozapalne lub wydzielają gazy łatwopalne w niebezpiecznych ilościach. 
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Substancję lub mieszaninę, która w kontakcie z wodą uwalnia gazy łatwopalne, klasyfikuje się 

do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, stosując metodę N.5 w części III podsekcja 

33.4.1.4 "UN RTDG, Podręcznik badań i kryteriów", zgodnie z tabelą 2.12.1 załącznika 

I Rozporządzenia CLP. 

Substancję lub mieszaninę klasyfikuje się jako substancję lub mieszaninę, która w kontakcie 

z wodą uwalnia gazy łatwopalne, jeżeli na dowolnym etapie badania następuje jej 

samozapalenie. 

Substancje ciekłe utleniające (2.13.) 

Substancja ciekła utleniająca jest to substancja lub mieszanina ciekła, która sama 

niekoniecznie jest palna, ale zasadniczo, wskutek wydzielania tlenu, może powodować 

zapalenie lub podtrzymywać palenie innych materiałów. 

Substancję ciekłą utleniającą klasyfikuje się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, 

stosując metodę O.2 w części III podsekcja 34.4.2 "UN RTDG", Podręcznik badań i kryteriów, 

zgodnie z tabelą 2.13.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje stałe utleniające (2.14.) 

Substancja stała utleniająca jest to substancja lub mieszanina stała, która sama niekoniecznie 

jest palna, ale zasadniczo, wskutek wydzielania tlenu, może powodować zapalenie lub 

podtrzymywać palenie innych materiałów. 

Substancję stałą utleniającą klasyfikuje się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, 

stosując metodę O.1 w części III podsekcja 34.4.1 "UN RTDG", Podręcznik badań i kryteriów, 

zgodnie z tabelą 2.14.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Nadtlenki organiczne (2.15.) 

Nadtlenki organiczne to ciekłe lub stałe substancje organiczne, które zawierają 

dwuwartościową strukturę -O-O- i którą można uznać za pochodną nadtlenku wodoru, 

w którym jeden lub oba atomy wodoru zastąpiono rodnikami organicznymi. Nadtlenki 

organiczne są termicznie niestabilnymi substancjami lub mieszaninami, które mogą ulec 

egzotermicznemu samoprzyspieszającemu się rozkładowi. Ponadto mogą mieć jedną lub 

więcej z następujących właściwości: 

(i) są podatne na rozkład wybuchowy; 
(ii) palą się szybko; 
(iii) są wrażliwe na wstrząs lub tarcie; 
(iv) reagują niebezpieczne z innymi substancjami. 

Nadtlenki organiczne klasyfikuje się do jednej z siedmiu kategorii typu A do G tej klasy, zgodnie 

z następującymi zasadami opisanymi w sekcji 2.15.2.2 załącznika I Rozporządzenia CLP. 

Substancje powodujące korozję metali (2.16.) 

Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali jest to substancja lub mieszanina, która 

wskutek oddziaływania chemicznego może powodować istotne uszkodzenie, a nawet 

zniszczenie metalu. 

Substancje lub mieszaniny powodujące korozję metali klasyfikuje się do jednej kategorii dla 

niniejszej klasy, przy użyciu metody opisanej w części III podsekcja 37.4 "UN RTDG, 

Podręcznik badań i kryteriów", zgodnie z tabelą 2.16.1 załącznika I Rozporządzenia CLP. 
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3.2.3. Zagrożenia dla zdrowia 

Część 3 dotycząca zagrożeń dla zdrowia jest zorganizowana, podobnie jak i inne części 

Rozporządzenia CLP, w taki sposób, że najpierw omawiane są klasyfikacje odnoszące się do 

skutków dla pojedynczych substancji, a następnie mieszanin zawierających te substancje. 

Z reguły części odnoszące się do mieszanin opierają się na ustaleniu zawartości procentowej 

składnika w mieszaninie, podejściu pomostowemu, regule addytywności lub ocenie 

eksperckiej. Tam, gdzie nie było to konieczne nie przytaczano zapisów Rozporządzenia CLP 

dla mieszanin. 

W części 3 załącznika I rozporządzenia CLP, w oddzielnych sekcjach, omówione są sposoby 

klasyfikacji skutków zdrowotnych. Poniżej wymieniono nazwy poszczególnych sekcji wraz 

z numeracją odpowiadającą części 3 załącznika I:  

3.1. Toksyczność ostra; 

3.2. Działanie żrące/drażniące na skórę; 

3.3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; 

3.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę; 

3.5. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze; 

3.6. Rakotwórczość; 

3.7. Działanie szkodliwe na rozrodczość; 

3.8. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe; 

3.9. Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie; 

3.10. Toksyczność przy aspiracji. 

 

3.2.3.1. Toksyczność ostra 

Toksyczność ostra są to niekorzystne skutki występujące po podaniu drogą pokarmową lub 

po naniesieniu na skórę jednej dawki substancji bądź mieszaniny, lub też kilku dawek 

w przeciągu 24 godzin, lub po narażeniu inhalacyjnym trwającym 4 godziny. 

Klasa zagrożenia ostra toksyczność podzielona jest na: 

• toksyczność ostrą - droga pokarmowa; 

• toksyczność ostrą - po naniesieniu na skórę; 

• toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe. 

Substancje można przypisać do jednej z czterech kategorii toksyczności według kryteriów 

liczbowych przedstawionych w tabeli 3.  

 
Tabela 3. Toksyczność ostra - kategorie zagrożenia oraz wartości oszacowanej toksyczności 

ostrej (ATE) 

Droga narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

Pokarmowa  

(mg/kg masy ciała) 
ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2 000 

Skóra  

(mg/kg masy ciała) 
ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 1 000 1 000 < ATE ≤ 2 000 

Gazy  

(ppm*) 
ATE ≤ 100 100 < ATE ≤ 500 500 < ATE ≤ 2 500 2 500 < ATE ≤ 20 000 

Pary  

(mg/l) 
ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2,0 2,0 < ATE ≤ 10,0 10,0 < ATE ≤ 20,0 

Pyły i mgły  

(mg/l) 
ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

* Stężenia gazów wyrażone są jako części na milion objętościowo (ppmV). 
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Wartości toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości przybliżone DL50 (droga pokarmowa, 

po naniesieniu na skórę) lub CL50 (przez drogi oddechowe) bądź jako oszacowana 

toksyczność ostra (ATE).  

Preferowanym gatunkiem zwierząt do badań toksyczności ostrej w wyniku narażenia drogą 

pokarmową i przez drogi oddechowe jest szczur, natomiast do oceny toksyczności ostrej po 

naniesieniu na skórę preferowanymi gatunkami są szczur i królik.  

Do klasyfikacji mieszanin pod względem toksyczności ostrej, podobnie, jak w przypadku 

innych skutków, stosuje się podejście wielopoziomowe. Obejmuje ono ustalenie klasyfikacji 

w oparciu o dane toksyczności ostrej dla kompletnej mieszaniny uzyskane z badań; zasady 

pomostowe, gdy brak danych dla kompletnej mieszaniny, metody obliczeniowe; zgodnie 

z regułą addytywności. Podejście to wymaga dużej liczby dodatkowych informacji 

technicznych oraz wysoce wykwalifikowanego i doświadczonego specjalisty. Ocena eksperta 

została opisana w sekcji 1.1.1 załącznika I Rozporządzenia CLP, której streszczenie 

przytoczono w pkt 3.2.1. 

 

3.2.3.2. Działanie żrące/drażniące na skórę 

Działanie żrące na skórę jest to powodowanie nieodwracalnego uszkodzenia skóry; tj. 

widocznej martwicy naskórka sięgającej aż do skóry właściwej, powstałej w wyniku naniesienia 

na skórę badanej substancji na okres do 4 godzin. Do typowych skutków działania żrącego 

zalicza się owrzodzenia, krwawienia, krwawe strupy a pod koniec 14-dniowego okresu 

obserwacji, zmianę barwy na skutek poparzenia skóry, całe obszary pozbawione owłosienia 

oraz blizny. Dla oceny budzących wątpliwych zmian skórnych należy przeprowadzić badania 

histopatologiczne. 

Działanie drażniące na skórę jest to powodowanie odwracalnego uszkodzenia skóry w wyniku 

naniesienia na skórę badanej substancji na okres do 4 godzin. 

Podobnie, skrajne wartości pH, takie jak < 2 i > 11,5 mogą potencjalnie oddziaływać na skórę, 

zwłaszcza gdy znana jest zdolność buforowania. Zasadniczo oczekuje się, że substancje takie 

będą wywoływały istotne skutki dla skóry. 

Substancję klasyfikuje się jako żrącą zgodnie z tabelami 4 i 5 na podstawie wyników badań na 

zwierzętach, natomiast mieszaniny na podstawie kryteriów w tabelach 6 i 7. 

 
Tabela 4. Kategoria i podkategorie działania żrącego na skórę  

 
Podkategorie działania 

żrącego 

Działa żrąco u ≥ 1 z 3 zwierząt 

Narażenie na działanie Obserwacja 

Kategoria 1: 

Działa żrąco 

1A ≤ 3 minuty ≤ 1 godzina 

1B > 3 minuty - ≤ 1 godzina ≤ 14 dni 

1C > 1 godzina - ≤ 4 godziny ≤ 14 dni 

 

Głównym kryterium kategorii działania drażniącego jest to, że przynajmniej 2 z 3 przebadanych 

zwierząt uzyskały średni wynik ≥ 2,3 - ≤ 4,0. 
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Tabela 5. Kategoria działania drażniącego na skórę  

Kategoria Kryteria 

Kategoria 2: 

działa drażniąco 

(1) Średnia wartość ≥ 2,3 - ≤ 4,0 dla rumienia/strupa lub dla obrzęku u co najmniej 2 z 3 

przebadanych zwierząt na podstawie oceny po 24, 48 i 72 godz. po zdjęciu płatków lub, 

w przypadku opóźnienia reakcji, na podstawie ocen uzyskanych w ciągu 3 kolejnych dni od 

początku reakcji skórnej; lub 

(2) Stan zapalny, który utrzymuje się do końca okresu obserwacji wynoszącego zwykle 14 dni 

u co najmniej 2 zwierząt, szczególnie biorąc pod uwagę wyłysienie (na ograniczonym 

obszarze), nadmierne rogowacenie, rozrost i łuszczenie się; lub 

(3) W pewnych przypadkach, w których istnieje wyraźna zmienność reakcji u zwierząt, przy 

bardzo wyraźnych skutkach pozytywnych związanych z narażeniem na działanie substancji 

chemicznej u jednego zwierzęcia, ale o wartościach niższych niż podane wyżej. 

 
Tabela 6. Ogólne stężenia graniczne składników zaklasyfikowanych pod względem zagrożenia 

działaniem żrącym/drażniącym na skórę (kategoria 1 lub 2), które powodują 
klasyfikację mieszaniny jako działającej żrąco/drażniąco na skórę 

Suma składników zaklasyfikowanych 

jako: 

Stężenie powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

działającej żrąco na skórę działającej drażniąco na skórę 

kategoria 1  kategoria 1 

Działanie żrące na skórę (kategoria 

1A, 1B, 1C) 
≥ 5% ≥ 1 % ale < 5 % 

Działanie drażniące na skórę 

kategoria 2 
- ≥ 10 % 

(10 × działanie żrące na skórę 

kategoria 1A, 1B, 1C) + Działanie 

drażniące na skórę kategoria 2 

- ≥ 10 % 

 
Tabela 7. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny, do których metoda addytywności 

nie ma zastosowania, które powodują klasyfikację mieszaniny jako działającej 
żrąco/drażniąco na skórę 

Składnik: Stężenie: 
Mieszanina zaklasyfikowana jako: 

Działanie na skórę 

Kwas o pH ≤ 2 ≥ 1% kategoria 1 

Zasada o pH ≥ 11,5 ≥ 1% kategoria 1 

Pozostałe składniki żrące (kategorie 1A, 1B, 1C), 

do których addytywność nie ma zastosowania 
≥ 1% kategoria 1 

Pozostałe składniki drażniące (kategoria 2), do 

których addytywność nie ma zastosowania, w tym 

kwasy i zasady 

≥ 3% kategoria 1 

 

3.2.3.3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Poważne uszkodzenie oczu oznacza spowodowanie uszkodzenia tkanki w oku lub poważne 

fizyczne pogorszenie widzenia, w następstwie nałożenia badanej substancji na przednią 

powierzchnię oka, które nie jest całkowicie odwracalne w ciągu 21 dni od zastosowania. 

Działanie drażniące na oczy oznacza spowodowanie zmian w oku, w następstwie nałożenia 

badanej substancji na przednią powierzchnię oka, które są całkowicie odwracalne w ciągu 21 

dni od zastosowania. 

W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę zgromadzone dane odnoszące się do ludzi 

i zwierząt, gdyż dostarczają one informacji bezpośrednio istotnych z punktu widzenia działania 

na oczy. W niektórych przypadkach przy podejmowaniu decyzji w sprawie klasyfikacji 
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zagrożenia wystarczające mogą być informacje dotyczące związków o podobnej budowie 

chemicznej. Podobnie skrajne wartości pH, takie jak < 2 i > 11,5 mogą spowodować poważne 

uszkodzenie oczu.  

Podstawy klasyfikacji i odpowiednie wartości graniczne podano w tabelach 8-10.  

 
Tabela 8. Kategorie skutków działania na oczy  

Kategoria Kryteria 

Kategoria nieodwracalnych skutków działania na oczy 

Nieodwracalne 

skutki działania na 

oczy (kategoria 1) 

Jeżeli w przypadku zaaplikowania do oka zwierzęcia, substancja wywołuje: 

- u co najmniej jednego zwierzęcia skutki działania na rogówkę, tęczówkę lub 

spojówkę, których odwrócenia nie oczekuje się lub których pełne odwrócenie nie 

nastąpiło w okresie obserwacji zwykle trwającym 21 dni; lub 

- u co najmniej 2 z 3 przebadanych zwierząt, dodatnią reakcję: 

- zmętnienie rogówki ≥ 3 lub 

- uszkodzenie tęczówki > 1,5 

obliczoną jako średnie wyniki oceniane w 24, 48 i 72 godzinie po wprowadzeniu 

badanego materiału. 

Kategoria odwracalnych skutków działania na oczy 

Drażniący dla 

oczu 

(kategoria 2) 

Jeżeli w przypadku zaaplikowania do oka zwierzęcia, substancja wywołuje: 

- dodatnią reakcję u co najmniej 2 z 3 przebadanych zwierząt, taką jak: 

- zmętnienie rogówki ≥ 1 lub 

- uszkodzenie tęczówki ≥ 1, lub 

- przekrwienie spojówek > 2 lub 

- obrzęk spojówki (chemosis) > 2 

- obliczoną jako średnie wyniki uzyskane w 24, 48 i 72 godzinie po wprowadzeniu 

badanego materiału, oraz która jest w pełni odwracalna w okresie obserwacji 

trwającym 21 dni 

 
Tabela 9. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanej jako działająca 

żrąco na skórę kategorii 1 lub kategorii 1 lub 2 w odniesieniu do skutków działania na 
oczy, które powodują klasyfikację mieszaniny pod względem skutków działania na 
oczy (kategoria 1 lub 2) 

Suma składników zaklasyfikowanych jako: 

Stężenie powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Nieodwracalne skutki 

działania na oczy 

Odwracalne skutki 

działania na oczy 

Kategoria 1 Kategoria 2 

Skutki działania na oczy kategoria 1 lub 

działania żrącego na skórę kategoria 1A, 1B, 1C 
≥ 3% ≥ 1 % ale < 3 % 

Skutki działania na oczy kategoria 2 - ≥ 10 % 

(10 × skutki działania na oczy kategoria 1) + 

skutki działania na oczy kategoria 2 
- ≥ 10 % 

Działanie żrące na skórę kategoria 1A, 1B, 1C + 

skutki działania na oczy kategoria 1 
≥ 3% ≥ 1% ale < 3 % 

10 × (działanie żrące na skórę kategoria 1A, 1B, 

1C + skutki działania na oczy kategoria 1) + 

skutki działania na oczy kategoria 2 

- ≥ 10 % 
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Tabela 10. Ogólne stężenia graniczne dla składników mieszaniny, do których nie ma 
zastosowania metoda addytywności, powodujące klasyfikację mieszaniny jako 
stwarzającej zagrożenie dla oczu  

Składnik Stężenie 
Mieszanina zaklasyfikowana jako: 

Działanie na oczy 

Kwas o pH ≤ 2 ≥ 1% Kategoria 1 

Zasada o pH ≥ 11,5 ≥ 1% Kategoria 1 

Pozostałe składniki działające żrąco (kategoria 1), 

do których addytywność nie ma zastosowania 
≥ 1% Kategoria 1 

Pozostałe składniki działające drażniąco (kategoria 

2), do których addytywność nie ma zastosowania,  

w tym kwasy i zasady 

≥ 3% Kategoria 1 

 

3.2.3.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Substancje działające uczulająco na drogi oddechowe klasyfikuje się w kategorii 1, jeżeli nie 

ma wystarczających danych do zaklasyfikowania w odpowiedniej podkategorii. 

W przypadku, gdy dane są wystarczające, szczegółowa ocena pozwala zaklasyfikować 

substancje działające uczulająco na drogi oddechowe do podkategorii 1A, substancje 

działające silnie uczulająco, lub do podkategorii 1B, pozostałe substancje działające 

uczulająco na drogi oddechowe. 

Skutki zaobserwowane u ludzi lub zwierząt uzasadniają zwykle klasyfikację substancji 

działających uczulająco na drogi oddechowe metodą ciężaru dowodów.  

Substancje klasyfikuje się jako działające uczulająco na drogi oddechowe zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w tabeli 11. 

 
Tabela 11. Kategoria zagrożenia wraz z podkategoriami dla substancji działających uczulająco 

na drogi oddechowe 

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje klasyfikuje się jako działające uczulająco na drogi oddechowe 

(kategoria 1), w przypadku braku danych wystarczających do klasyfikacji 

w odpowiedniej podkategorii zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) jeżeli istnieją dowody, że substancja może wywołać u ludzi specyficzną 

nadwrażliwość układu oddechowego; lub 

b) jeżeli istnieją pozytywne wyniki odpowiednich doświadczeń na zwierzętach. 

Podkategoria 1A: 

Substancje wykazujące wysoką częstość występowania u ludzi lub 

prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiej częstości działania uczulającego 

u ludzi w oparciu o badania na zwierzętach lub inne(*).  

Podkategoria 1B: 

Substancje wykazujące niską do umiarkowanej częstość występowania u ludzi 

lub prawdopodobieństwo wystąpienia niskiej do umiarkowanej częstości 

działania uczulającego u ludzi w oparciu o badania na zwierzętach lub inne 

badania(*).  
(*) Obecnie nie są dostępne uznane i zwalidowane modele zwierzęce dla badań nadwrażliwości układu oddechowego.  

W określonych warunkach dane pochodzące z badań na zwierzętach mogą dostarczyć cennych informacji w ocenie opartej na 

ciężarze dowodów. 

 

Substancje działające uczulająco na skórę klasyfikuje się w kategorii 1, jeżeli nie ma 

wystarczających danych do zaklasyfikowania w odpowiedniej podkategorii. W przypadku gdy 

dane są wystarczające, szczegółowa ocena pozwala zaklasyfikować substancje działające 
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uczulająco na skórę do podkategorii 1A, substancje działające silnie uczulająco, lub do 

podkategorii 1B, pozostałe substancje działające uczulająco na skórę. 

Substancje klasyfikuje się jako działające uczulająco na skórę zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w tabeli 12. Stężenia graniczne dla mieszanin podano w tabelach 13 i 14. 

 
Tabela 12. Kategorie zagrożenia wraz z podkategoriami dla substancji działających uczulająco 

na skórę  

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje klasyfikuje się jako działające uczulająco na skórę (kategoria 1), 

w przypadku braku danych wystarczających do klasyfikacji w odpowiedniej 

podkategorii, zgodnie z następującymi kryteriami: 

a) jeżeli istnieją pochodzące z obserwacji ludzi dowody na to, że substancja jest 

w stanie wywołać reakcję uczuleniową u istotnej liczby osób w następstwie 

kontaktu ze skórą; lub 

b) jeżeli istnieją pozytywne wyniki odpowiednich doświadczeń na zwierzętach  

Podkategoria 1A: 

Można przyjąć, że substancje wykazujące wysoką częstość występowania 

u ludzi lub wysoki potencjał działania u zwierząt mogą spowodować silne 

działanie uczulające u ludzi.  

Podkategoria 1B: 

Można przyjąć, że substancje wykazujące niską do umiarkowanej częstość 

występowania u ludzi lub niski do umiarkowanego potencjał działania u zwierząt 

mogą spowodować działanie uczulające u ludzi.  

 
Tabela 13. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 

działające uczulająco na drogi oddechowe albo działające uczulająco na skórę, które 
powodują klasyfikację mieszaniny 

Klasyfikacja: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację 

mieszaniny jako: 

Działającej uczulająco na drogi 

oddechowe kategoria 1 

Działającej uczulająco na 

skórę kategoria 1 

Ciało stałe/Ciecz Gaz Wszystkie stany fizyczne 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe kategoria 1 
≥ 1,0% ≥ 0,2% - 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe podkategoria 1A 
≥ 0,1 % ≥ 0,1 % - 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe podkategoria 1B 
≥ 1,0 % ≥ 0,2 % - 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę kategoria 1 
- - ≥ 1,0% 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę podkategoria 1A 
- - ≥ 0,1 % 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę podkategoria 1B 
- - ≥ 1,0%" 
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Tabela 14. Stężenia graniczne stosowane do ujawnienia składników mieszaniny 
klasyfikowanych ze względu na działanie uczulające 

Klasyfikacja: 

Stężenia graniczne stosowane do ujawnienia składników 

mieszaniny klasyfikowanych jako: 

Działające uczulająco na drogi 

oddechowe kategoria 1 

Działające uczulająco na 

skórę kategoria 1 

Ciało stałe/Ciecz Gaz Wszystkie stany fizyczne 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe kategoria 1 
≥ 0,1 % ≥ 0,1 % - 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe podkategoria 1A 
≥ 0,01 % ≥ 0,01 % - 

Substancja działająca uczulająco na 

drogi oddechowe podkategoria 1B 
≥ 0,1 % ≥ 0,1 % - 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę kategoria 1 
- - ≥ 0,1 % 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę podkategoria 1A 
- - ≥ 0,01 % 

Substancja działająca uczulająco na 

skórę podkategoria 1B 
- - ≥ 0,1 % 

 

3.2.3.5. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Mutacja oznacza trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału genetycznego w komórce. 

Pojęcie mutacja odnosi się zarówno do dziedzicznych zmian genetycznych, które mogą się 

objawiać na poziomie fenotypu, jak i do podstawowych modyfikacji DNA, jeśli są znane (w tym 

specyficzne zmiany par zasad i translokacje chromosomowe). Pojęć mutagenny i mutagen 

używa się w odniesieniu do czynników powodujących zwiększone występowanie mutacji 

w  populacjach komórek lub organizmów. 

Bardziej ogólne pojęcia genotoksyczny i genotoksyczność odnoszą się do czynników lub 

procesów powodujących zmianę struktury, treści informacji lub podziału DNA, łącznie z tymi, 

które powodują uszkodzenie DNA poprzez zakłócenie normalnych procesów replikacji lub 

które w sposób niefizjologiczny (tymczasowo) zmieniają jego replikację. Wyniki badań 

genotoksyczności traktuje się zwykle jako wskaźniki skutków mutagennych. 

Niniejsza klasa zagrożenia dotyczy przede wszystkim substancji, które mogą spowodować 

mutacje w komórkach rozrodczych u ludzi, które mogą zostać przekazane potomstwu. 

Jednakże przy klasyfikowaniu substancji i mieszanin w niniejszej klasie zagrożenia bierze się 

również pod uwagę wyniki badań in vitro mutagenności lub genotoksyczności oraz in vivo 

w komórkach somatycznych i rozrodczych ssaków. Kategorie działania mutagennego opisano 

w tabeli 15. 

Mieszaninę klasyfikuje się jako mutagenną, gdy co najmniej jeden składnik zaklasyfikowano 

został jako mutagen kategorii 1A, kategorii 1B lub kategorii 2 i jest on obecny na poziomie 

równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego, odpowiednio dla 

kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2, jak pokazano w tabeli 16. 
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Tabela 15. Kategorie zagrożenia dla działania mutagennego na komórki rozrodcze 

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1: 

Substancje, co do których wiadomo, że wywołują dziedziczne mutacje lub które uważa 
się za wywołujące dziedziczne mutacje w komórkach rozrodczych u ludzi. Substancje, 
co do których wiadomo, że wywołują dziedziczne mutacje w komórkach rozrodczych 
u ludzi. 

Kategoria 1A: 

Klasyfikacja w kategorii 1A oparta jest na pozytywnych dowodach pochodzących 
badań epidemiologicznych przeprowadzanych u ludzi. 
Substancje, które powinno się uznać za wywołujące dziedziczne mutacje w komórkach 
rozrodczych u ludzi. 

Kategoria 1B: 

Klasyfikacja w kategorii 1B oparta jest na: 

- pozytywnym wyniku/wynikach badań dziedzicznej mutagenności komórek 
rozrodczych ssaków in vivo; lub 

- pozytywnym wyniku/wynikach badań mutagenności komórek somatycznych ssaków 
in vivo,  

- pozytywnych wynikach z badań wykazujących skutki mutagenne w komórkach 
rozrodczych u ludzi bez wykazywania, że są to zmiany dziedziczne;  

Kategoria 2: 

Substancje dające powody do niepokoju u ludzi z uwagi na możliwość wywołania 
dziedzicznych mutacji w komórkach rozrodczych u ludzi Klasyfikacja w kategorii 2 jest 
oparta na: 

- pozytywnych dowodach uzyskanych z doświadczeń na ssakach lub w niektórych 
przypadkach doświadczeń in vitro uzyskanych z: 

- badania mutagenności komórek somatycznych in vivo u ssaków; lub 

- innych badań genotoksyczności komórek somatycznych in vivo, które potwierdzają 
pozytywne wyniki analiz mutagenności in vitro. 

Uwaga: Substancje dające wynik pozytywny w analizach mutagenności in vitro u ssaków i które wykazują również zależność 
aktywności od struktury podobną do znanych mutagenów komórek rozrodczych, bierze się po uwagę przy klasyfikacji jako 
mutageny kategorii 2. 

 
Tabela 16. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 

działające mutagennie na komórki rozrodcze 

Klasyfikacja składnika jako: 

Limity stężeń powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Mutagenna kategorii 1 Mutagenna kategorii 

Kategoria 1A Kategoria 1B 2 

Substancja mutagenna kategorii 1 A ≥ 0,1 % - - 

Substancja mutagenna kategorii 1B - ≥ 0,1 % - 

Substancja mutagenna kategorii 2 - - ≥ 1,0 % 

Uwaga: 

Stężenia graniczne w powyższej tabeli mają zastosowanie do substancji stałych i ciekłych (wagowo) jak również 

gazów (objętościowo). 

 

Wykazanie właściwości mutagennych substancji dla komórek somatycznych lub rozrodczych 

ssaków in vivo może mieć wpływ na ewentualną klasyfikację tych substancji jako 

rakotwórczych. 

 

3.2.3.6. Rakotwórczość 

Substancja rakotwórcza to substancja lub mieszanina substancji powodujących powstanie 

raka lub zwiększających częstotliwość jego występowania. Substancje, które spowodowały 

powstanie nowotworów łagodnych i złośliwych we właściwie przeprowadzonych badaniach 

doświadczalnych na zwierzętach uważa się również za substancje, co do których istnieje 

domniemanie lub podejrzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka, o ile nie ma 

przekonujących dowodów na to, że mechanizm powstawania nowotworu nie ma znaczenia dla 

ludzi. 



Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania 
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Do celów klasyfikacji pod względem rakotwórczości, substancje zalicza się do jednej z dwóch 

kategorii w oparciu o siłę dowodu oraz dodatkowe kwestie (ciężar dowodu), tabele 17 i 18. 

W niektórych przypadkach uzasadniona jest klasyfikacja w zależności od drogi narażenia, 

jeżeli możliwe jest ostateczne udowodnienie, że żadna inna droga narażenia nie powoduje 

tego zagrożenia. 

 
Tabela 17. Kategorie zagrożeń dla substancji rakotwórczych  

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1: 

Substancje, co do których wiadomo lub istnieje domniemanie, że są rakotwórcze dla 

człowieka 

Substancję klasyfikuje się jako rakotwórczą kategorii 1 na podstawie danych 

epidemiologicznych lub wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach.  

Kategoria 1A: 

kategoria 1A, jeżeli ma potencjalne działanie rakotwórcze dla ludzi, przy czym 

dowody przemawiające za daną klasyfikacją opierają się przede wszystkim na danych 

dotyczących ludzi 

Kategoria 1B: 

kategoria 1B, zakładając, że ma potencjalne działanie rakotwórcze dla ludzi, przy 

czym klasyfikacja opiera się na badaniach przeprowadzonych na zwierzętach. 

- z informacji dotyczących ludzi, ustanawiających związek przyczynowo-skutkowy 

pomiędzy narażeniem człowieka na działanie substancji a rozwojem raka (znane 

substancje rakotwórcze dla człowieka); lub 

- z doświadczeń na zwierzętach, dla których istnieją wystarczające dowody na to, by 

wykazać działanie rakotwórcze dla zwierząt (substancja, co do której istnieje 

domniemanie, że jest rakotwórcza dla człowieka). 

Kategoria 2: 

Substancje, co do których podejrzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka. 

Przypisania substancji do kategorii 2 dokonuje się na podstawie dowodów 

uzyskanych z informacji dotyczących ludzi lub badań przeprowadzanych na 

zwierzętach, które jednak nie są wystarczająco przekonujące, by umieścić substancję 

w kategorii 1A lub 1B, ograniczone dowody na rakotwórczość dotyczące ludzi lub 

zwierząt. 

 
Tabela 18. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 

rakotwórcze, które powodują klasyfikację mieszaniny 

Klasyfikacja składnika jako: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny 

jako: 

Rakotwórcza kategorii 1 Rakotwórcza 

kategorii 2 Kategoria 1A Kategoria 1B 

Substancja rakotwórcza kategorii 1A ≥ 0,1 % - - 

Substancja rakotwórcza kategorii 1B - ≥ 0,1 % - 

Substancja rakotwórcza kategorii 2 - - ≥ 1,0 % 

Uwaga: 

Stężenia graniczne w powyższej tabeli mają zastosowanie do substancji stałych i ciekłych (wagowo) jak również 

gazów (objętościowo). 

 

3.2.3.7. Działanie szkodliwe na rozrodczość 

Działanie szkodliwe na rozrodczość obejmuje niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze 

i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz toksyczność rozwojową 

u potomstwa. W systemie klasyfikacji działanie szkodliwe na rozrodczość dzieli się na dwa 

główne działy: 

a. niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność; 

b. niekorzystny wpływ na rozwój potomstwa. 
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powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych 

 

 

 
68 

C H M U R A L  

Dla celów klasyfikacji klasa zagrożenia "Działanie szkodliwe na rozrodczość" dzieli się na: 

Niekorzystny wpływ: 

• na funkcje rozrodcze i płodność (rozpoczęcie okresu dojrzewania, produkcję i transport 

gamet, prawidłowość cyklu płciowego, zachowania seksualne, płodność, poród, wyniki 

ciąży, przedwczesne starzenie się układu płciowego lub zmiany innych funkcji 

uzależnionych od prawidłowego działania układu rozrodczego); 

• na rozwój potomstwa (śmierć rozwijającego się organizmu, wady strukturalne, zmiany 

w rozwoju fizycznym i zaburzenia czynnościowe); 

• wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią 

Wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią przypisuje się do 

pojedynczej odrębnej kategorii (Tabela 3.7.1 w części 3, załącznika I). Klasyfikację tę można 

oprzeć na: 

a. danych dotyczących ludzi wskazujących na zagrożenie dla dzieci karmionych 

piersią; lub 

b. wynikach badań jedno- lub dwupokoleniowych na zwierzętach, które 

dostarczają wyraźnych dowodów na niekorzystny wpływ na potomstwo 

w wyniku przekazania substancji z mlekiem matki lub niekorzystny wpływ na 

jakość mleka matki; lub 

c. badaniach wchłaniania, metabolizmu, rozmieszczenia w ustroju i wydalania, 

które wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia substancji w mleku matki 

w ilościach potencjalnie toksycznych. 

Klasyfikację substancji działających szkodliwie na rozrodczość wraz z odpowiednimi 

stężeniami granicznymi zamieszczono w tabelach 19 i 20. 

 
Tabela 19. Kategorie zagrożeń substancji działających szkodliwie na rozrodczość  

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1 
Substancje działające szkodliwie na rozrodczość u ludzi, lub co do których istnieje 

domniemanie, że działają szkodliwie na rozrodczość u ludzi  

Kategoria 1A 

Substancje działające szkodliwie na rozrodczość u ludzi 

Klasyfikacja substancji w kategorii 1A jest w dużej mierze oparta na dowodach 

z badań ludzi. 

Kategoria 1B 

Substancje, co do których istnieje domniemanie, że działają szkodliwie na 

rozrodczość u ludzi 

Klasyfikacja substancji w kategorii 1B jest w dużej mierze oparta na danych z badań 

przeprowadzonych na zwierzętach.  

Kategoria 2 
Substancje, co do których podejrzewa się, że działają szkodliwie na dla rozrodczość 

u ludzi 
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Tabela 20. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 
substancje działające szkodliwie na rozrodczość lub jako wywierające wpływ na 
laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią, które powodują 
klasyfikację mieszaniny 

Klasyfikacja składnika jako: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Działająca szkodliwie na 

rozrodczość kategorii 1 

Działająca 

szkodliwie na 

rozrodczość 

kategorii 2 

Dodatkowa kategoria dla 

wpływu na laktację lub 

oddziaływania 

szkodliwego na dzieci 

karmione piersią 

Kategoria 1A Kategoria 1B   

Substancja działająca 

szkodliwie na rozrodczość 

kategorii 1A 

≥ 0,3 % - - - 

Substancja działająca 

szkodliwie na rozrodczość 

kategorii 1B 

- ≥ 0,3 % - - 

Substancja działająca 

szkodliwie na rozrodczość 

kategorii 2 

- - ≥ 3,0 % - 

Dodatkowa kategoria dla 

wpływu na laktację lub 

oddziaływania szkodliwego 

na dzieci karmione piersią 

- - - ≥ 0,3 % 

Uwaga: 
Stężenia graniczne mają zastosowanie do substancji stałych i ciekłych (wagowo) jak również gazów (objętościowo). 

 

3.2.3.8. Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) określa się jako 

niepowodujące śmierci działanie toksyczne na narządy docelowe, wynikające 

z jednorazowego narażenia na działanie substancji lub mieszaniny. Ujęte są tu wszystkie 

istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe życiowych, 

zarówno odwracalnych jak i nieodwracalnych, bezpośrednie lub opóźnione. 

Klasa zagrożenia Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe dzieli 

się na: 

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe, kategorie 1, 2. 

• Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe kategoria 3. 

Klasyfikację substancji działających toksycznie na narządy docelowe w wyniku narażenia 

jednorazowego wraz ze stężeniami granicznymi zamieszczono w tabelach 21 i 22. 
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Tabela 21. Kategorie dla działania toksycznego na narządy docelowe - narażenie jednorazowe  

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje, które spowodowały znaczną toksyczność u ludzi lub w 

przypadku których, na podstawie dowodów z badań przeprowadzonych 

na zwierzętach doświadczalnych, można domniemywać, że mogą 

spowodować znaczną toksyczność u ludzi w następstwie jednorazowego 

narażenia. 

Kategoria 2 

Substancje, w przypadku których, na podstawie dowodów 

przeprowadzonych z badań na zwierzętach doświadczalnych, można 

domniemywać, że mogą potencjalnie być szkodliwe dla zdrowia 

ludzkiego w następstwie jednorazowego narażenia  

Kategoria 3 

Przejściowe skutki dla narządów docelowych 

Kategoria ta obejmuje wyłącznie skutki narkotyczne i działanie drażniące 

na drogi oddechowe. W przypadku tych skutków dla narządów 

docelowych substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji w kategoriach 1 

lub 2 wskazanych powyżej.  

Uwaga: Należy podjąć próby określenia głównych docelowych narządów działania toksycznego i zaklasyfikowania substancji 

pod tym kątem, np. substancje hepatotoksyczne, neurotoksyczne. Należy uważnie ocenić dane i w miarę możliwości nie 

uwzględniać skutków ubocznych (np. substancja hepatotoksyczna może wywołać skutki uboczne w układzie nerwowym lub 

żołądkowo-jelitowym). 

 
Tabela 22. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych pod względem 

działania toksycznego na narządy docelowe, które powodują klasyfikację mieszaniny 
w kategorii 1 lub 2 

Klasyfikacja: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny 

w: 

Kategorii 1 Kategorii 2 

Kategoria 1 

Substancja działająca toksycznie na 

narządy docelowe 

stężenie ≥ 10 % 1,0 % ≤ stężenie < 10 % 

Kategoria 2 

Substancja działająca toksycznie na 

narządy docelowe 

- stężenie ≥ 10 % 

 

3.2.3.9. Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) jest to działanie toksyczne 

na narządy docelowe wynikające z powtarzanego narażenia na działanie substancji lub 

mieszaniny. Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować 

upośledzenia czynnościowe, zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub 

opóźnione. Obejmują zmiany istotne z toksykologicznego punktu widzenia, które wpłynęły na 

czynność lub morfologię tkanki/narządu, lub spowodowały poważne zmiany w biochemii lub 

hematologii organizmu, także wielonarządowe, istotne dla zdrowia ludzi. 

Substancje zalicza się do jednej z dwóch kategorii w zależności od charakteru i nasilenia 

obserwowanych skutków (tabela 23 i 24). 
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Tabela 23. Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie  

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje, które spowodowały znaczną toksyczność u ludzi lub w przypadku 

których, na podstawie dowodów z badań przeprowadzonych na zwierzętach 

doświadczalnych, można domniemywać, że mogą spowodować znaczną 

toksyczność u ludzi po powtarzanym narażeniu na działanie. 

Kategoria 2 

Substancje, w przypadku których, na podstawie dowodów z badań 

przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, można domniemywać, że 

mogą potencjalnie być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego w następstwie 

powtarzanego narażenia. 

 
Tabela 24. Wartości orientacyjne jako pomoc przy klasyfikacji w kategorii 1 i 2  

Droga narażenia Jednostki 
Wartości orientacyjne (dawka/ stężenie) 

Kategoria 1 Kategoria 2 

Pokarmowa (szczur) mg/kg masy ciała/dzień C ≤ 10 10 < C ≤ 100 

Skóra (szczur lub 

królik) 
mg/kg masy ciała/dzień C ≤ 20 20 < C ≤ 200 

Narażenie inhalacyjne 

(szczur) na gazy 
ppmV/6h/dzień C ≤ 50 50 < C ≤ 250 

Narażenie inhalacyjne 

(szczur) na pary 
mg/litr/6h/dzień C ≤ 0,2 0,2 < C ≤ 1,0 

Narażenie inhalacyjne 

(szczur) na pyły/mgły/ 

opary 

mg/litr/6h/dzień C ≤ 0,02 0,02 < C ≤ 0,2 

 

Ogólne stężenia graniczne i wynikająca z nich klasyfikacja mają zastosowanie do substancji 

działających toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia. 

Mieszaniny klasyfikuje się odrębnie pod względem toksyczności w następstwie narażenia 

jednorazowego i powtarzanego. Przy łączeniu substancji toksycznych działających na więcej 

niż jeden układ narządów uwzględnić wzmożone interakcje synergistyczne. 

W następstwie jednorazowego narażenia, powtarzanego narażenia lub obu, jeżeli co najmniej 

jeden składnik zaklasyfikowano jako działający toksycznie na narządy docelowe kategorii 1 

lub 2 i występuje on na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia 

granicznego klasyfikuje się odpowiednio dla kategorii 1 i 2, zgodnie z tabelą 25. 

 

Tabela 25. Ogólne stężenia graniczne składników mieszaniny zaklasyfikowanych pod względem 
działania toksycznego na narządy docelowe, które powodują klasyfikację mieszaniny  

Klasyfikacja: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące 

klasyfikację mieszaniny jako: 

Kategoria 1 Kategoria 2 

Kategoria 1 

Substancja działająca toksycznie na narządy docelowe 
stężenie ≥ 10 % 1,0 % ≤ stężenie < 10 % 

Kategoria 2 

Substancja działająca toksycznie na narządy docelowe 
 stężenie ≥ 10 % 
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3.2.3.10. Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Kryteria te zapewniają sposób klasyfikacji substancji lub mieszanin, które mogą stwarzać 

zagrożenie toksycznością spowodowane aspiracją u ludzi. 

Aspiracja oznacza przedostanie się substancji lub mieszaniny ciekłej lub stałej bezpośrednio 

przez jamę ustną lub nosową, lub pośrednio w wyniku wymiotów, do tchawicy i dolnych dróg 

oddechowych, gdy następuje utknięcie materiału powodującego zagrożenie na przecięciu 

górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego w rejonie gardłowo-krtaniowym. 

Toksyczność spowodowana aspiracją obejmuje poważne skutki ostre, takie jak chemiczne 

zapalenie płuc, różne stopnie uszkodzenia płuc lub śmierć w następstwie aspiracji (tabela 26). 

 
Tabela 26. Kategoria zagrożenia dla działania toksycznego spowodowanego aspiracją  

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 

Substancję klasyfikuje się w kategorii 1: 

a) w oparciu o wiarygodne dowody dobrej jakości uzyskane z obserwacji 

człowieka lub 

b) jeżeli jest ona węglowodorem i posiada lepkość kinematyczną 20,5 mm2/s lub 

mniejszą, mierzoną w temp. 40⁰C. 

Uwaga: 

Substancje uwzględnione w kategorii 1 obejmują m.in. niektóre węglowodory, terpentynę i olejek sosnowy. 

 

Mieszaninę klasyfikuje się w kategorii 1 w oparciu o wiarygodne dowody dobrej jakości 

uzyskane z obserwacji człowieka, w oparciu o zasady pomostowe. W przypadku zastosowania 

zasady pomostowej dotyczącej rozcieńczania stężenie substancji toksycznej podczas 

aspiracji wynosi 10 % lub więcej. Mieszaninę zawierającą ogółem 10 % lub więcej substancji 

zaklasyfikowanej/-ych w kategorii 1 i posiadającą lepkość kinematyczną 20,5 mm2/s lub 

niższą, mierzoną w temp. 40⁰C, klasyfikuje się w kategorii 1. W przypadku mieszaniny 

rozdzielającej się na dwie lub więcej osobnych warstw, z których jedna zawiera 10 % lub więcej 

substancji zaklasyfikowanej/-ych w kategorii 1 i posiada lepkość kinematyczną 20,5 mm2/s lub 

mniej w temp. 40⁰C, wówczas całą mieszaninę klasyfikuje się w kategorii 1. 

 

3.2.4. Zagrożenia dla środowiska 

Chociaż tytuł 4 części załącznika I Rozporządzenia CLP zapowiada omówienie zagrożeń dla 

wszystkich elementów środowiska de facto odnosi się wyłącznie do substancji i mieszanin 

stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego. Posługiwanie się tą klasyfikacją 

w odniesieniu do zanieczyszczeń stwarzających zagrożenie dla powierzchni ziemi ma 

znaczenie ograniczone wyłącznie do substancji rozpuszczalnych w wodzie, czyli mobilnych. 

Właściwości tych substancji i mieszanin są szczególnie istotne przy analizie potencjalnego 

zagrożenia dla wód gruntowych i systemów zasilanych przez wody gruntowe (wody 

podziemne, wody powierzchniowe), czy całych ekosystemów zależnych od wód. Kryteria 

i klasyfikacja podana w tej części nie ma zastosowania do większości zanieczyszczeń 

o charakterze hydrofobowym.  

 

3.2.4.1. Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego oznacza zdolność substancji do wywierania 

niekorzystnego wpływu na organizmy wodne w następstwie krótkotrwałego narażenia na jej 

działanie w środowisku wodnym. 



Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych 

 

 

 
73 

C H M U R A L  

Zagrożenie ostre (krótkotrwałe) oznacza zagrożenie powodowane przez substancję lub 

mieszaninę wynikające z ostrej toksyczności dla organizmu w ciągu krótkotrwałego narażenia 

w środowisku wodnym na działanie takiej substancji lub mieszaniny. 

Dostępność substancji oznacza stopień, w jakim substancja ta jest rozpuszczona lub ulega 

rozpadowi. W przypadku metali są to warunki, w których jon metalu może oddzielić się od 

reszty związku (cząsteczki). 

Dostępność biologiczna lub biodostępność oznacza stopień, w jakim substancja jest pobrana 

i rozprowadzona w organizmie. Jest ona uzależniona od właściwości fizykochemicznych 

substancji, anatomii i fizjologii organizmu, farmakokinetyki oraz drogi narażenia. Dostępność 

nie jest warunkiem koniecznym dla dostępności biologicznej. 

Bioakumulacja oznacza ostateczny wynik pobrania, przemian i wydalania substancji 

w organizmie w odniesieniu do wszystkich dróg narażenia (tj. powietrza, wody, osadów/gleby 

i pożywienia). 

Biokoncentracja (zwana także biomagnifikacją) oznacza ostateczny wynik pobrania, przemian 

i wydalania substancji w organizmie w wyniku narażenia drogą wodną. 

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego oznacza swoistą właściwość substancji 

w postaci zdolności do wywierania niekorzystnego wpływu na organizmy wodne w czasie 

narażenia w środowisku wodnym, określanego w odniesieniu do cyklu życiowego organizmu. 

Degradacja oznacza rozkład cząsteczek organicznych na mniejsze cząsteczki, a ostatecznie 

do dwutlenku węgla, wody i różnych soli. 

CEx oznacza stężenie powodujące % zmiany w porównaniu z kontrolą. 

Zagrożenie długotrwałe oznacza, do celów klasyfikacji, zagrożenie powodowane przez 

substancję lub mieszaninę wynikające z toksyczności przewlekłej w następstwie 

długotrwałego narażenia w środowisku wodnym. 

NOEC to stężenie, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmian, oznacza stężenie 

badanej substancji o wartości leżącej bezpośrednio poniżej wartości najniższego stężenia 

badanej substancji o statystycznie istotnym szkodliwym działaniu. W porównaniu z próbą 

kontrolną NOEC nie powoduje statystycznie istotnego szkodliwego działania. 

Klasa zagrożenia stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego dzieli się na: 

• ostre zagrożenie dla środowiska wodnego, 

• długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Podstawowe elementy stosowane w klasyfikacji pod względem zagrożenia dla środowiska 

wodnego to: 

• toksyczność ostra dla środowiska wodnego, 

• przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, 

• potencjalna lub faktyczna bioakumulacja, oraz 

• degradacja (biotyczna lub abiotyczna) dla organicznych związków chemicznych. 

Preferowane są dane uzyskiwane za pomocą znormalizowanych metod badawczych. 

W praktyce wykorzystuje się również dane uzyskane z pomocą innych znormalizowanych 

metod badawczych, takich jak metody krajowe, jeżeli uznaje się je za równorzędne.  
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Przez środowisko wodne należy rozumieć organizmy wodne żyjące w wodzie oraz ekosystem 

wodny, do którego należą. W stosownych przypadkach dokonuje się modyfikacji polegającej 

na uwzględnieniu dodatkowych informacji dotyczących degradacji i bioakumulacji. 

System klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, w szczególnych przypadkach, 

np. w zakresie metali zostaną wydane wytyczne przez Europejską Agencję ds. Chemikaliów. 

Podstawowy system klasyfikacji dla substancji obejmuje jedną kategorię zagrożenia ostrego 

oraz trzy kategorie zagrożenia długotrwałego. Kategorie zagrożenia ostrego i długotrwałego 

stosuje się niezależnie. Do określenia odpowiedniej kategorii zagrożenia stosuje się 

standardowo najniższą z dostępnych wartości toksyczności pomiędzy różnymi poziomami 

troficznymi (ryby, skorupiaki, glony/rośliny wodne) i w ich obrębie. Istnieją jednak okoliczności, 

w których właściwe jest podejście oparte na ciężarze dowodów. 

Kryteria klasyfikacji substancji w kategorii toksyczności ostrej 1 określa się wyłącznie na 

podstawie danych dotyczących toksyczności ostrej dla środowiska wodnego (CE50 lub CL50). 

Kryteria klasyfikacji substancji w kategoriach toksyczności przewlekłej 1 do 3 odzwierciedlają 

podejście wielopoziomowe, zgodnie z którym pierwszy etap polega na sprawdzeniu, czy 

dostępne dane dotyczące toksyczności przewlekłej pozwalają na zaklasyfikowanie do 

kategorii zagrożenia długotrwałego. W przypadku braku odpowiednich danych dotyczących 

toksyczności przewlekłej, łączy się oba rodzaje informacji, tj. dane dotyczące toksyczności 

ostrej w środowisku wodnym oraz dane dotyczące losu substancji w środowisku (zdolność do 

degradacji i bioakumulacja). 

System obejmuje również kategorię asekuracyjną (toksyczność przewlekła kategoria 4), którą 

stosuje się w przypadku, gdy dostępne dane nie umożliwiają klasyfikacji zgodnie z formalnymi 

kryteriami dla kategorii toksyczności ostrej lub przewlekłej 1 do 3, ale mimo to istnieją pewne 

powody do obaw. 

Substancje o toksyczności ostrej poniżej 1 mg/l lub toksyczności przewlekłej poniżej 0,1 mg/l 

(jeżeli nie ulegają łatwo rozkładowi) i 0,01 mg/l (jeżeli ulegają łatwo rozkładowi) jako składniki 

mieszaniny przyczyniają się do toksyczności mieszaniny nawet przy niskich stężeniach 

i zwykle przywiązuje się do nich większą wagę, stosując zbiorcze podejście klasyfikacyjne. 

Kryteria klasyfikacji i kategorie substancji jako "stwarzające zagrożenie dla środowiska 

wodnego" podsumowano w tabelach 27-31. 

 

a) Ostre (krótkotrwałe) zagrożenie dla środowiska wodnego 

 
Tabela 27. Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego cz. 1 

Kategoria ostra 1:  

96 godzin CL50 (dla ryb) ≤ 1 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków) ≤ 1 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) ≤ 1 mg/l.  
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b) Długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego 

 
Tabela 28. Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego cz. 2 
(i) Substancje nie ulegające łatwo rozkładowi , dla których dostępne są odpowiednie dane dotyczące toksyczności przewlekłej 

Kategoria przewlekła 1:   

NOEC lub ECx (dla ryb) ≤ 0,1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla skorupiaków) ≤ 0,1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla glonów lub roślin wodnych) ≤ 0,1 mg/l. 

Kategoria przewlekła 2:  

NOEC lub ECx (dla ryb) > 0,1 do ≤ 1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla skorupiaków) > 0,1 do ≤ 1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla glonów lub roślin wodnych) > 0,1 do ≤ 1 mg/l. 

 
Tabela 29. Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego cz. 3 
(ii) Substancje ulegające łatwo rozkładowi, dla których dostępne są odpowiednie dane dotyczące toksyczności przewlekłej 

Kategoria przewlekła 1: 

NOEC lub ECx (dla ryb) ≤ 0,01 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla skorupiaków) ≤ 0,01 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla glonów lub roślin wodnych) ≤ 0,01 mg/l. 

Kategoria przewlekła 2: 

NOEC lub ECx (dla ryb) > 0,01 do ≤ 0,1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla skorupiaków) > 0,01 do ≤ 0,1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla glonów lub roślin wodnych) > 0,01 do ≤ 0,1 mg/l. 

Kategoria przewlekła 3: 

NOEC lub ECx (dla ryb) > 0,1 do ≤ 1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla skorupiaków) > 0,1 do ≤ 1 mg/l lub 

NOEC lub ECx (dla glonów lub roślin wodnych) > 0,1 do ≤ 1 mg/l. 

 
Tabela 30. Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego cz. 4 
(iii) Substancje, dla których nie ma odpowiednich danych dotyczących toksyczności przewlekłej 

Kategoria przewlekła 1: 

96 godzin CL50 (dla ryb) ≤ 1 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków) ≤ 1 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) ≤ 1 mg/l. (Uwaga 2) 

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik 

biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-

woda log Kow ≥ 4) 

Kategoria przewlekła 2: 

96 godzin CL50 (dla ryb) > 1 do ≤ 10 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków) > 1 do ≤ 10 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) > 1 do ≤ 10 mg/l (Uwaga 2) 

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik 

biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-

woda log Kow ≥ 4). 

Kategoria przewlekła 3: 

96 godzin CL50 (dla ryb) > 10do≤ 100 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków) > 10do≤ 100 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) > 10 do ≤ 100 mg/l. (Uwaga 2) 

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik BCF ≥ 500 

(lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow ≥ 4) 
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Tabela 31. Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego cz. 5 
Klasyfikacja "asekuracyjna" 

Kategoria przewlekła 4: 

Przypadki, dla których dane nie pozwalają na klasyfikację zgodnie z powyższymi kryteriami, ale mimo 

to istnieją powody do obaw. Należą do nich np. słabo rozpuszczalne substancje, w przypadku których 

nie odnotowuje się toksyczności ostrej do stężenia odpowiadającego rozpuszczalności w wodzie 

(uwaga 4) i które nie ulegają szybko rozkładowi zgodnie z pkt 4.1.2.9.5 i mają wyznaczony 

doświadczalnie współczynnik biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w razie jego braku, logarytm 

współczynnika podziału oktanol-woda log Kow ≥ 4), wskazujący na zdolność do bioakumulacji, które 

będą klasyfikowane w tej kategorii, o ile nie istnieją inne dowody naukowe, wykazujące, że 

klasyfikacja jest niepotrzebna. Dowody takie obejmują m.in. NOEC oznaczony w badaniach 

toksyczności przewlekłej > rozpuszczalności w wodzie lub > 1 mg/l, lub inne dowody na szybki 

rozkład w środowisku niż uzyskane przy pomocy którejkolwiek z metod wymienionych w pkt 4.1.2.9.5. 

 

Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego określa się zwykle, korzystając z danych 

dotyczących toksyczności ostrej dla ryb (96 godzin CL50), skorupiaków (48 godzin CE50) lub 

dla glonów (72 lub 96 godzin CE50). Gatunki te należą do różnych poziomów troficznych i grup 

taksonomicznych; uważa się je za reprezentatywne dla wszystkich organizmów wodnych. 

W przypadku odpowiedniej metodyki badań bierze się również pod uwagę dane dotyczące 

innych gatunków (np. Lemna spp.). Badania zahamowania wzrostu roślin wodnych są 

zazwyczaj uznawane za badania działania przewlekłego, ale wartości CE50 traktuje się jako 

wartości toksyczności ostrej do celów klasyfikacji. 

Przy określeniu toksyczności przewlekłej dla środowiska wodnego do celów klasyfikacji należy 

przyjąć dane wygenerowane zgodnie ze znormalizowanymi metodami badawczymi, a także 

wyniki uzyskane w ramach innych zwalidowanych i uznanych międzynarodowo metod badań. 

Należy posłużyć się wartościami NOEC lub innymi równoważnymi wartościami CEx (np. 

CE10). 

Bioakumulacja substancji w organizmach wodnych może spowodować skutki toksyczne po 

dłuższym czasie nawet wówczas, gdy rzeczywiste stężenia substancji w wodzie są niskie. Dla 

substancji organicznych zdolność do bioakumulacji określa się zwykle, stosując współczynnik 

podziału oktanol/woda, zwykle podawany jako log Kow. Zależność pomiędzy log Kow 

substancji organicznej, a jej biokoncentracją mierzoną współczynnikiem biokoncentracji (BCF) 

u ryb jest poparta danymi literaturowymi. Stosowanie wartości granicznej log Kow ≥ 4 ma na 

celu zidentyfikowanie wyłącznie substancji o rzeczywistej zdolności do biokoncentracji. 

Pomimo że wielkość ta reprezentuje zdolność do bioakumulacji, to określona doświadczalnie 

wartość współczynnika BCF jest lepszym wskaźnikiem i preferuje się ją, jeżeli jest dostępna. 

Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że wartość współczynnika BCF u ryb ≥ 500 wskazuje na 

zdolność do biokoncentracji. Można zaobserwować pewne relacje między toksycznością 

przewlekłą a potencjałem do bioakumulacji, ponieważ toksyczność powiązana jest ze 

skażeniem organizmu. 

Substancje szybko ulegające rozkładowi mogą być łatwo usunięte ze środowiska. Substancje 

takie mogą mieć miejscowy i krótkotrwały wpływ na środowisko, szczególnie jeżeli dojdzie do 

wycieku lub przypadkowego uwolnienia. Brak szybkiej degradacji w środowisku może 

oznaczać, że dana substancja w wodzie może wywierać skutek toksyczny w dużej skali 

czasowej i przestrzennej. 

Jedną z metod wykazania zdolności do szybkiej degradacji jest zastosowanie testu 

przesiewowego biodegradacji, zaprojektowanego w taki sposób, by ustalić, czy dana 

substancja organiczna łatwo ulega rozkładowi. W przypadku, gdy takie dane nie są dostępne, 

uważa się, że wartość stosunku współczynnika BZT5/ChZT ≥ 0,5 wskazuje na szybki rozkład. 
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Tym samym substancję, która przejdzie taki test przesiewowy uznaje się za substancję, która 

prawdopodobnie ulega szybkiemu rozkładowi w środowisku wodnym, a zatem raczej nie 

będzie trwała. Negatywny wynik w teście przesiewowym nie musi oznaczać, że substancja nie 

ulegnie szybkiemu rozkładowi w środowisku. Można zatem również uwzględnić inne dowody 

szybkiego rozkładu w środowisku, które mają szczególne znaczenie w przypadku, gdy 

substancje hamują aktywność drobnoustrojów przy stężeniach na poziomie stosowanym 

w standardowych badaniach. Bierze się wiec pod uwagę dodatkowe kryterium klasyfikacji, 

uwzględniające dane wykazujące, że substancja rzeczywiście uległa rozkładowi biotycznemu 

lub abiotycznemu w środowisku wodnym na poziomie > 70 % w ciągu 28 dni. Jeżeli wykaże 

się rozkład substancji w rzeczywistych warunkach, wówczas spełnione zostanie kryterium 

zdolności do szybkiej degradacji. 

Wiele danych dotyczących rozkładu dostępnych jest w formie okresów połowicznego rozkładu, 

które można wykorzystać do określenia szybkiego rozkładu, pod warunkiem, że substancja 

ulegnie ostatecznemu rozkładowi biologicznemu, tj. całkowitej mineralizacji.  

Stosowane kryteria odzwierciedlają biotyczny lub abiotyczny rozkład w środowisku. Można 

także rozważyć proces hydrolizy. 

Substancje uznaje się za ulegające łatwo rozkładowi w środowisku, jeżeli spełniają jedno 

z następujących kryteriów: 

a. jeżeli w 28-dniowych badaniach biodegradacji zostały osiągnięte następujące 

poziomy rozkładu: 

i. w badaniach opartych na oznaczeniach rozpuszczalnego węgla organicznego: 

70 %; 

ii. w badaniach opartych na ubytku ilości tlenu lub wytwarzaniu dwutlenku węgla: 

60 % maksimum teoretycznego. 

Powyższe poziomy biologicznego rozkładu muszą zostać osiągnięte w ciągu 10 dni od 

początku rozkładu, tj. od czasu, w którym rozkładowi uległo 10 % substancji, chyba że 

substancję tę określono jako substancję UVCB lub jako złożoną, wieloskładnikową substancję 

o składnikach zbliżonych pod względem strukturalnym. W takim przypadku, o ile istnieje 

wystarczające uzasadnienie, można odstąpić od wymogu w postaci 10-dniowego terminu 

i zastosować termin 28-dniowy dla rozkładu lub 

a) jeżeli dostępne są tylko dane dotyczące wielkości BZT lub ChZT, gdy stosunek 

BZT5/ChZT wynosi ≥ 0,5; lub 

b) jeżeli dostępne są inne przekonujące naukowe dowody wykazujące, że substancja 

może ulec rozkładowi (biotycznemu lub abiotycznemu) w środowisku wodnym do 

poziomu > 70 % w okresie 28 dni. 

 

3.2.4.2. Związki nieorganiczne i metale 

Dla związków nieorganicznych i metali pojęcie zdolności do degradacji, stosowane dla 

związków organicznych, ma ograniczone znaczenie lub jest bez znaczenia. Substancje takie 

mogą raczej ulec przemianie w wyniku normalnych procesów zachodzących w środowisku, w 

następstwie czego wzrasta albo maleje biologiczna dostępność tych związków. Z taką samą 

ostrożnością należy podchodzić do wykorzystywania danych dotyczących bioakumulacji. 

Słabo rozpuszczalne związki nieorganiczne i metale mogą mieć ostrą lub przewlekłą 

toksyczność w środowisku wodnym, w zależności od rzeczywistej toksyczności dostępnych 

biologicznie związków nieorganicznych oraz ilości i szybkości przedostawania się związków 
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do roztworu. Dotyczy to w szczególności metali o wynikach na granicy 

przemiany/rozpuszczania. 

 

3.2.4.3. Mieszaniny stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

System klasyfikacji mieszanin obejmuje wszystkie kategorie klasyfikacji stosowane dla 

substancji, tj. toksyczność ostrą kategoria 1 i toksyczność przewlekłą kategorie od 1 do 4. 

W celu wykorzystania wszystkich dostępnych danych do celów zaklasyfikowania zagrożeń, 

jakie mieszanina stwarza dla środowiska wodnego, stosuje się w odpowiednich przypadkach, 

co następuje: 

Istotne składniki mieszaniny to te składniki, które są zaklasyfikowane jako: 

• toksyczność ostra kategoria 1 lub toksyczność przewlekła kategoria 1 i występują 

w stężeniu co najmniej 0,1 % (ułamek masowy w %) oraz  

• toksyczność przewlekła kategoria 2, toksyczność przewlekła kategoria 3 lub 

toksyczność przewlekła kategoria 4 i występują w stężeniu co najmniej 1 % (ułamek 

masowy w %). 

W przypadku składników obecnych w niższych stężeniach powodujących odpowiednie skutki 

może być również dokonana klasyfikacja mieszaniny ze względu na zagrożenie dla 

środowiska wodnego. Zasadniczo w przypadku substancji zaklasyfikowanych jako 

"toksyczność ostra kategoria 1" lub "toksyczność przewlekła kategoria 1" stężenie, które 

należy uwzględnić, wynosi (0,1/M) %. (M oznacza współczynnik M). 

Klasyfikacja pod względem zagrożeń dla środowiska wodnego ma charakter wielopoziomowy 

i uzależniona jest od rodzaju informacji dotyczących mieszaniny oraz jej składników.  

Klasyfikacja wielopoziomowa obejmuje: 

• klasyfikację w oparciu o dane dla mieszaniny, 

• klasyfikację w oparciu o zasady pomostowe, 

• zastosowanie metody sumowania zaklasyfikowanych składników lub reguły 

addytywności. 

Nie stosuje się testów degradowalności i bioakumulacji mieszanin, ponieważ interpretacja ich 

wyników jest zwykle trudna, a zastosowanie takich testów może mieć sens jedynie 

w przypadku substancji. 

Schemat klasyfikacji mieszanin pod względem zagrożeń ostrych opartej na tego rodzaju 

sumowaniu zaklasyfikowanych składników przedstawiono w tabeli 32. 

 

Tabela 32. Klasyfikacja mieszanin pod względem zagrożeń ostrych oparta na sumowaniu 
zaklasyfikowanych składników  

Suma składników zaklasyfikowanych jako: Klasyfikacja mieszaniny: 

Toksyczność ostra kategoria 1 * M(a) ≥ 25 % Toksyczność ostra kategoria 1 
(a) Współczynnik M  

 

Schemat klasyfikacji mieszanin pod względem zagrożeń długotrwałych opartej na sumowaniu 

stężeń zaklasyfikowanych składników przedstawiono w tabeli 33.  
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W klasyfikacji mieszanin ze względu na toksyczność przewlekłą w kategoriach 1, 2, 3 i 4 

uwzględnia się sumę stężeń procentowych składników w danej kategorii pomnożonych przez 

odpowiedni dla każdego z nich współczynnik M (tabela 34).  

 

Tabela 33. Klasyfikacja mieszanin pod względem zagrożeń długotrwałych oparta na sumowaniu 
stężeń zaklasyfikowanych składników  

Suma składników zaklasyfikowanych jako: Klasyfikacja mieszaniny: 

Toksyczność przewlekła kategoria 1 x M(a) ≥ 25 % 
Toksyczność przewlekła 

kategoria 1 

(M x 10 x Toksyczność przewlekła kategoria 1) + Toksyczność przewlekła 
kategoria 2 ≥ 25 % 

Toksyczność przewlekła 
kategoria 2 

(M x 100 x Toksyczność przewlekła kategoria 1) + (10 x Toksyczność 
przewlekła kategoria 2) + Toksyczność przewlekła kategoria 3 ≥ 25 % 

Toksyczność przewlekła 
kategoria 3 

Toksyczność przewlekła kategoria 1 + Toksyczność przewlekła kategoria 
2 + Toksyczność przewlekła kategoria 3 + Toksyczność przewlekła 
kategoria 4 ≥ 25 % 

Toksyczność przewlekła 
kategoria 4 

(a) Współczynnik M 

 
Tabela 34. Współczynniki M dla wysoce toksycznych składników mieszanin  

Toksyczność ostra Współczynnik 

M 

Toksyczność przewlekła Współczynnik M 

Wartość C(E)L50 (mg/l) Wartość NOEC (mg/l) Składniki NRD(a) Składniki RD(b) 

0,1 < C(E)L50 ≤ 1 1 0,01 < NOEC ≤ 0,1 1 - 

0,01 < C(E)L50 ≤ 0,1 10 0,001 < NOEC ≤ 0,01 10 1 

0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01 100 0,0001 < NOEC ≤ 0,001 100 10 

0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001 1 000 0,00001 < NOEC ≤ 0,0001 1 000 100 

0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001 10 000 0,000001 < NOEC ≤ 0,00001 10 000 1 000 

(i tak dalej co 10)   (i tak dalej co 10) 

(a) Nieulegające łatwo rozkładowi. 

(b) Ulegające łatwo rozkładowi. 

 

3.2.5. Zagrożenia dodatkowe 

W części 5 załącznika I Rozporządzenia CLP omawiane są kryteria i sposoby klasyfikacji 

substancji stwarzających zagrożenie dla warstwy ozonowej. 

Potencjał niszczenia ozonu (ODP) to zbiorczy wskaźnik ilościowy, oddzielny dla każdego 

źródła węglowodorów halogenowanych, określający stopień zniszczenia warstwy ozonowej 

w stratosferze przewidywany dla danego węglowodoru halogenowanego w ujęciu wagowym 

względem CFC-11. Zgodnie z oficjalną definicją wskaźnik ODP to stosunek łącznych zaburzeń 

do ozonu ogółem, dla zróżniczkowanej emisji masowej danego związku względem jednakowej 

emisji CFC-11. 

Substancja stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej oznacza substancję, która na 

podstawie dostępnych dowodów dotyczących jej właściwości oraz jej przewidywanego 

i obserwowanego losu i zachowania w środowisku może stwarzać zagrożenie dla struktury lub 

funkcji stratosferycznej warstwy ozonu. Obejmuje to substancje wymienione w załączniku I do 

Rozporządzenia ozonowego. 

Substancję klasyfikuje się jako stwarzającą zagrożenie dla warstwy ozonowej (kategoria 1), 

jeżeli dostępne dowody dotyczące jej właściwości oraz jej przewidywanego i obserwowanego 
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losu i zachowania w środowisku wskazują, że może ona stwarzać zagrożenie dla struktury lub 

funkcji stratosferycznej warstwy ozonu. 

Mieszaniny klasyfikuje się jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (kategoria 1) na 

podstawie poszczególnych stężeń substancji w nich zawartych, które również klasyfikuje się 

jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej zgodnie z tabelą 35. 

 

Tabela 35. Ogólne stężenia graniczne dla substancji (w mieszaninie) zaklasyfikowanych jako 
stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (kategoria 1), które powodują 
klasyfikację mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie dla warstwy ozonowej 
(kategoria 1)  

Klasyfikacja substancji Klasyfikacja mieszaniny 

Stwarzająca zagrożenie dla warstwy 

ozonowej (kategoria 1) 
C ≥ 0,1 % 
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4. Obowiązujące normy i akty prawne dotyczące charakterystyki gleby i terenów 

4.1. Terminy i definicje 

Polska norma PN-EN ISO 11074:2015-10, Jakość gleby – Terminologia, jest dostępna 

w wersjach językowych angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Odpowiada normie Europejskiej 

EN ISO 11074:15 Soil quality – Vocabulary (ISO 11074:2015). Ma jednak status Polskiej 

Normy.  

PN-EN ISO 11074:2015-10 zastępuje: PN-ISO 11074-1:2001, PN-ISO 11074-2:2001, PN-ISO 

11074-4:2005, które miały tłumaczenia na język polski. Terminy i definicje zawarto w sześciu 

częściach poświęconych: 

• terminom ogólnym odnoszącym się do gleby, materiałów glebowych, gruntów, terenów 

i siedlisk – 59 pojęć; 

• opisowi gleby obejmującemu charakterystykę gleby, wodę glebową, powietrze 

gruntowe, właściwości gleby i substancji, procesy glebowe, skażenie, 

zanieczyszczenie, zawartość tła – 113 pojęć; 

• pobieraniu próbek gleby, które dotyczą ogólnych terminów i definicji, rodzajów próbek, 

sposobów pobierania próbek, etapów pobierania próbek, przebiegu pobierania próbek, 

pobierania próbek w celu zapewnienia kontroli jakości, wstępnego przygotowania 

próbek oraz terminów i definicji na temat geostatystyki (metod statystycznych 

opierających się na konieczności operowania współrzędnymi geograficznymi) – 134 

pojęcia; 

• terminom i definicjom związanym z oceną gleb, w tym oceną jakościową, pojęciami 

dotyczącymi oceny ryzyka zdrowotnego, zagrożenia i narażenia, a także ochroną gleb 

– 45 pojęć; 

• remediacji: ogólnym pojęciom, podstawowym typom remediacji opartych na metodach 

inżynieryjnych oraz innych procesach, w tym metodach biologicznych, chemicznych, 

fizycznych, termicznych – 99 pojęć; 

• ekotoksykologii gleby obejmujące zagadnienia na temat biodegradacji, organizmów 

żyjących w glebie: zwierząt, roślin, a także mikroorganizmów – 49 pojęć. 

Ogółem w normie zebrano 499 terminów ze wszystkich obszarów, które są przedmiotem 

rozważań niniejszej ekspertyzy. Oznacza to, że w normie tej pojęcia z zakresu oceny ryzyka 

zdrowotnego stanowią zaledwie 6% terminów i definicji, a odnoszące się do ekotoksykologii 

mniej niż 10%.  

Należy wspomnieć, że w języku polskim nie istnieje dobry odpowiednik słowa „contaminant”, 

które należy odróżnić od słowa „pollutant”. W normie podano definicje obydwu pojęć 

(w nawiasach podano numer definicji): 

• contaminant – substancja lub czynnik obecne w glebie jako wynik działalności 

człowieka (3.4.6)  

• pollutant - substancja lub czynnik obecne w glebie (lub wodzie gruntowej), która 

w zależności od jej właściwości, ilości lub stężenia, powoduje szkodliwy wpływ na 

funkcje gleby (3.4.18) 

Definicje te podano w języku polskim w PN-ISO 15799:2007 oraz PN-ISO 15616 

w następującym brzmieniu: 

• skażenie – substancja lub czynnik obecne w glebie na skutek działalności człowieka 

(2.2.4 i odpowiednio 3.3.3), 
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• zanieczyszczenie - substancja lub czynnik obecne w glebie, które z powodu swoich 

właściwości, ilości lub stężenia wywierają niepożądany wpływ na funkcje gleby lub jej 

użytkowanie (2.2.3 i odpowiednio 3.3.4). 

We wszystkich analizowanych polskich normach w niewłaściwy sposób dokonano tłumaczenia 

terminów podając te definicje zamiennie. Zanieczyszczenie powinno być traktowane jako 

substancja lub czynnik obecne w glebie na skutek działalności człowieka, albo też na skutek 

naturalnych warunków geologicznych (zanieczyszczenie naturalne). Należy zauważyć, że 

substancje, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, a 

występują w glebach w wyniku procesów naturalnych (wychodnie skał okruszcowanych) nie 

stanowią zanieczyszczenia. Tym samym należy przyjąć, że zanieczyszczenie to substancja 

występująca w glebie, z reguły w stężeniu wyższym od wartości tła lub zawartości 

dopuszczalnej. Ponadto substancje, które do czasu potwierdzenia ich właściwości, ilości lub 

stężenia, a także wpływu na funkcje gleby powinny być traktowane jako potencjalnie 

zagrażające środowisku. Skażenie oznacza, że substancja występująca w glebie, z reguły 

w stężeniu wyższym od wartości tła lub zawartości dopuszczalnej, z uwagi na swoje 

właściwości może spowodować znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.  

 

4.2. Charakterystyka gruntów i terenów w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

różnicuje dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla 

ochrony powierzchni ziemi w zależności od grupy gruntów wyznaczonej zgodnie 

z przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego), a w przypadku braku planu na podstawie grup gruntów wydzielonych 

w oparciu o sposób użytkowania gruntów na danym terenie określony zgodnie z ewidencją 

gruntów i budynków. 

W zależności od klasyfikacji teren może zostać zakwalifikowany do jednej z czterech grup 

gruntów. Zastosowane przy tworzeniu rozporządzenia podejście miało zapewniać bardziej 

restrykcyjne limity zanieczyszczeń dla terenów, których zanieczyszczenie niesie za sobą 

większe ryzyko dla ludzi, natomiast dopuszcza mniej restrykcyjne wymagania w sytuacjach, 

gdzie zagrożenie jest mniejsze z powodu stosowania środków ochronnych oraz prowadzenia 

aktywności narażającej w mniejszym stopniu na oddziaływanie substancji powodujących 

ryzyko. 

Pierwsza grupa gruntów odnosi się przede wszystkim tereny wykorzystywane do zabudowy 

mieszkaniowej, ośrodków wypoczynkowych, obiektów sportowych, plaż, parków. Tereny ujęć 

wody i strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren bezpośredniej ochrony tych ujęć, zalicza 

się do pierwszej grupy gruntów bez względu na oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków 

lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W drugiej grupie gruntów znajdują się w dużej mierze grunty, których celem jest produkcja 

rolna, w tym grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, ogrody działkowe. 

Trzecia grupa obejmuje lasy, nieużytki, zieleń nieurządzoną, tereny obiektów zabytkowych 

oraz użytków ekologicznych. Z mocy prawa należą do niej tereny parków narodowych i innych 

form ochrony przyrody. 

Do czwartej grupy należą tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne (drogi, 

linie kolejowe etc.). 
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W zależności od grupy gruntów, do której zaklasyfikowane zostaną grunty, Rozporządzenie 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa 

odmienne limity dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie 

istotne dla ochrony powierzchni ziemi. 

Ponadto Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi przewiduje odmienne dopuszczalne zawartości substancji powodujących 

ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi do głębokości 0,25 m p.p.t. oraz 

poniżej tej granicy. Przy czym dla warstwy gleby poniżej 25 cm p.p.t. dopuszczalna zawartość 

określona w tym Rozporządzeniu zależy także od wodoprzepuszczalności gleby i ziemi. 

 

4.3. Charakterystyka gleby w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych obejmuje dwie relewantne kwestie z punktu 

widzenia opracowywanych problemów. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z jednej 

strony klasyfikuje grunty do kategorii gruntów rolnych, a z drugiej strony stanowi podstawę do 

klasyfikacji gleb dokonywanej na podstawie wykonującego Ustawę o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty rolne zawierają 

w sobie użytki rolne, grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi 

wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych 

budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie 

produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz pod budynkami i urządzeniami 

służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, grunty ogrodów 

działkowych, pod urządzeniami  melioracyjnymi, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji 

oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, a także grunty 

zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowiska i oczka wodne i pod drogami dojazdowymi 

do gruntów rolnych. 

Natomiast gruntami leśnymi są grunty: 1) określone jako lasy w przepisach o lasach; 

2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej; 3) pod drogami dojazdowymi do gruntów 

leśnych. 

Ponadto Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadza podział na gleby: 

1) pochodzenia organicznego, czyli wytworzone przy udziale materii organicznej, w warunkach 

nadmiernego uwilgotnienia, gleby torfowe i murszowe; oraz 2) pochodzenia mineralnego, czyli 

inne niż pochodzenia organicznego. 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiuje również inne kluczowe pojęcia 

dotyczące gleb i gruntów, takie jak: 

a) warstwa próchnicza - wierzchnia warstwa gleby o zawartości powyżej 1,5% próchnicy 

glebowej; 

b) grunty zdegradowane - grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, 

w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian 

środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej; 

c) grunty zdewastowane - grunty, które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku 

przyczyn, o których mowa w punkcie dotyczącym gruntów zdegradowanych; 

d) rekultywacja gruntów - nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie 
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rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków 

wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 

niezbędnych dróg; 

e) zagospodarowaniu gruntów - rozumie się przez to rolnicze, leśne lub inne użytkowanie 

gruntów zrekultywowanych; 

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ze względu na klasy bonitacyjne należy do obowiązków 

starostów i następuje na podstawie Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów. Wyróżnia się sześć klas gleby (które mogą dzielić się na podklasy), od gruntów 

ornych najlepszych (klasa I) do gruntów ornych najsłabszych (klasa VI). Wyróżnia się de facto 

dziewięć klas bonitacyjnych gleby gruntów ornych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz), sześć 

klas gleb łąk trwałych i pastwisk trwałych i sześć klas gleb gruntów leśnych, rozdzielonych na 

gleby terenów nizinnych i wyżynnych i oraz gleb terenów górskich. 

 

4.4. Charakterystyka gruntów i terenów w normie PN-EN ISO 12404:2015-11 

Polska norma PN-EN ISO 12404:2015-11, Jakość gleby – Zasady wyboru i stosowania metod 

skryningowych jest dostępna w wersji angielskiej. Norma Europejska EN ISO 12404:2015 Soil 

quality – Guidance on the selection and application of screening methods (ISO 12404:2011) 

ma status Polskiej Normy.  

Norma składa się z kilku rozdziałów. W czwartym rozdziale podano warunki, w jakich może 

mieć zastosowanie. Obejmują one różne obszary: wspieranie procesu próbkobrania oraz 

przygotowania próbek do dalszych analiz laboratoryjnych, monitorowania procesów, np. 

remediacji, weryfikacji jednorodności (homogenności/heterogenności) próbki gleby lub 

materiału glebowego, identyfikację terenów skażonych (hot-spotów), monitoring przewidziany 

dla obszarów wielkopowierzchniowych na podstawie rozmieszczenia kluczowych parametrów, 

np. biogenów w gruntach ornych.  

W normie podano kryteria jakimi należy się kierować przy wybieraniu parametrów, metod czy 

warunków ich stosowania. Nie podano natomiast konkretnych i zalecanych metod dla 

określonego terenu, czy zanieczyszczeń. W normie zwrócono uwagę na kilka istotnych 

elementów niezbędnych w ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska. Są to m. in. konieczność właściwego zdefiniowania parametrów (zawartość 

całkowita, specjacja substancji, czy suma oznaczanych parametrów), określenia czułości 

i selektywności stosowanych metod i ich zakresów, oceny ograniczeń metod analitycznych, 

wpływ matrycy czy warunki w jakich pobierano próbkę (wilgotność, temperatura). 

W załączniku A tejże normy podano przykładowe zastosowanie wybranej metody 

screeningowej do identyfikowania zanieczyszczeń w terenach, które podejrzewa się 

o występowanie zanieczyszczeń. 

 

4.5. Zanieczyszczenie gleby 

Zgodnie z Ustawą POŚ zanieczyszczenie polega na emisji, która może być szkodliwa dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może 

pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi 

sposobami korzystania ze środowiska. Uszczegóławiając definicję, Ustawa POŚ stoi na 

stanowisku, że zanieczyszczenie powierzchni ziemi ocenia się na podstawie przekroczenia 

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi. W związku 

z definicją przyjętą przez Ustawę POŚ, należy pamiętać, że powierzchnia ziemi obejmuje 

zarówno glebę, ziemię, jak i wody gruntowe. Brak jest jednak obecnie wiążących standardów 
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dla wód gruntowych, których przekroczenie mogłoby powodować wymóg przygotowania 

projektu planu remediacji i ewentualnie jej przeprowadzenia. 

Wyjątkiem od wyżej wymienionej zasady przyjętej przez Ustawę POŚ jest uznanie, iż 

przekroczenie dopuszczalnej zawartości nie jest traktowane jako zanieczyszczenie, jeżeli 

pochodzą one ze źródeł naturalnych. 

Zgodnie z Ustawą Szkodową, szkoda w środowisku oznacza negatywną, mierzalną zmianę 

stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, 

która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez 

podmiot korzystający ze środowiska: 

a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący 

negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub 

siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach 

przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, 

wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie z zezwoleniami 

i decyzjami udzielonymi przez odpowiednie organy ochrony środowiska, lub 

b) w wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan ekologiczny, 

chemiczny lub ilościowy wód,  

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym 

w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Jednakże Ustawa POŚ definiuje również bardziej specyficzne przypadki zanieczyszczeń 

dotyczących tylko i wyłącznie powierzchni ziemi. Art. 3 pkt 5a definiuje historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Jest to przypadek zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

który zaistniał przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została 

zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku 

w powierzchni ziemi, jeżeli powodująca ją emisja lub zdarzenie, wystąpiła więcej niż 30 lat 

wcześniej. 

 

4.6. Postępowanie z danymi na temat stanu i zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

Rejestrem najbardziej istotnym z punktu widzenia stanu powierzchni ziemi jest rejestr 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jest to centralny rejestr, który prowadzi 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ustawa POŚ nakłada na Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska obowiązek gromadzenia w rejestrze informacji: 

1) o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz historycznych 

zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym ich charakterystyce, miejscu, czasie wystąpienia 

oraz aktualnym statusie terenu, na którym występują; 

2) o przeprowadzonych remediacjach oraz osiągniętych w ich wyniku efektach ekologicznych; 

3) o działalności prowadzonej na terenach, na których wystąpiło potencjalne historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

obecnie, a także, o ile takie informacje są dostępne - w przeszłości; 

4) imię i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego zamieszkania 

lub siedziby; 

5) imię i nazwisko albo nazwę obowiązanego do przeprowadzenia remediacji oraz adres jego 

zamieszkania lub siedziby; 
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6) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD), wykonywanej na terenie, na którym występuje potencjalne historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 

przez władającego powierzchnią ziemi; 

7) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD), wykonywanej na terenie, na którym występuje historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, przez obowiązanego do przeprowadzenia remediacji; 

8) inne, niż wskazane w pkt 1-7, istotne informacje dotyczące historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi, w szczególności o prowadzonych postępowaniach administracyjnych 

i sądowo-administracyjnych w sprawach historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze decyzji skierowanej do władającego 

powierzchnią ziemi, dokonuje do rejestru wpisu o potencjalnym historycznym 

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 

odpowiedniego wykazu, aktualizacji wykazu oraz zgłoszenia. Decyzja musi zawierać 

wskazanie miejsca, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie 

powierzchni ziemi. Regionalny dyrektor ochrony środowiska aktualizuje i uzupełnia rejestr. 

Dane pochodzące z kontroli i wypełniania obowiązków nałożonych na podmioty podlegają 

przetwarzaniu i mogłyby być wykorzystywane na potrzeby oceny znaczącego zagrożenia 

powierzchni ziemi dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Są one jednak dostępne wyłącznie dla 

organów ochrony środowiska oraz organów Inspekcji Ochrony Środowiska, które posiadają 

bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

Natomiast starostowie prowadzą rejestry terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 

terenów, na których występują te ruchy. Zgodnie z Ustawą POŚ ruchy masowe ziemi to 

powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub 

obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. 

Ponadto na podmiotach korzystających ze środowiska (przedsiębiorcach, a także osobach 

prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub 

hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

jednostkach organizacyjnych niebędącymi przedsiębiorcami osobami fizycznymi 

korzystającymi ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga 

pozwolenia) ciąży obowiązek nieodpłatnego przekazywania informacji organom ochrony 

środowiska, jeżeli są one zobowiązane do pomiarów poziomów substancji lub wielkości emisji. 

 
 

4.7. Obowiązujące normy i akty prawne dotyczące oceny środowiska, gleby 

i materiałów glebowych jako źródła zanieczyszczeń wód gruntowych 

Normatywne ujęcie gleby, jako nośnika zanieczyszczeń wód można podzielić na dwie 

kategorie. 

Pierwszy punkt widzenia gleby jako nośnika potencjalnych zanieczyszczeń wód gruntowych 

występuje w regulacjach dotyczących ścieków, a przede wszystkim w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. Ścieki odprowadzane do ziemi stanowią nośnik 

zanieczyszczenia, który doprowadzi do wzrostu poziomów zanieczyszczeń w wodach lub/ 

i w glebie. 
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Drugie podejście prezentuje Ustawa POŚ w przepisach dotyczących remediacji 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Zasadniczo poprzez zawarcie pojęcia wód gruntowych 

w definicji powierzchni ziemi Ustawa POŚ wskazuje na konieczność brania ich pod uwagę 

przy analizie zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Jednak obecnie brak jest jednoznacznych uregulowań, które pozwoliłyby oraz w szczególnych 

przypadkach nakazywałyby ocenę gleby i materiałów glebowych jako źródła zanieczyszczeń 

wód gruntowych. 

Spośród norm odnoszących się do jakości gleby zaprezentowana poniżej ma zastosowanie 

przy charakteryzowaniu gruntów i terenów z uwagi na potencjalne zanieczyszczenie wód 

gruntowych oraz przydatność w ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska. 

Norma PN-EN ISO 15175:2011, Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby w powiązaniu 

z ochroną wód gruntowych jest dostępna w języku angielskim i ma status Polskiej Normy.  

Norma międzynarodowa dostarcza wytycznych w zakresie oceny terenów, gleb i materiałów 

glebowych w odniesieniu do ich roli jako źródła zanieczyszczeń wód gruntowych oraz 

w odniesieniu do ich funkcji w przenoszeniu, degradacji i przemianach zanieczyszczeń. 

W normie zidentyfikowano strategie stosowane podczas monitoringu oraz metody pobierania 

próbek, przygotowania gleby, a także odpowiednie metody analityczne. 

Niniejszą normę stosuje się do oceny oddziaływania zanieczyszczeń na wody gruntowe 

w powiązaniu z jakością wody do spożycia, jakością wody do nawodnień, jakością wody dla 

przemysłu oraz w powiązaniu z przepływami w podłożu w warunkach naturalnych.  

W części 2 przywołano 98 innych norm odnoszących się zarówno do jakości gleby i wody, 

obejmujących metody fizyczne, chemiczne oraz z zakresu ekotoksyczności.  

Funkcje gleby w tej normie zostały inaczej i pełniej zdefiniowane niż w PN-EN ISO 17402:2011. 

Wśród ważnych funkcji gleby, o znaczeniu dla człowieka i środowiska, wskazano: 

• kontrolę obiegów materii i energii w ekosystemie, 

• wspomaganie funkcji życiowych roślin, zwierząt i człowieka, 

• podstawę stabilności budynków i dróg, 

• podstawę produkcji rolniczej, 

• buforu zatrzymującego przemieszczanie zanieczyszczeń do wód gruntowych, 

• źródła puli genowej, 

• ochronę dziedzictwa archeologicznego, 

• ochronę dziedzictwa paleoekologicznego.  

Funkcje gleby odpowiadają definicji podanej w pkt 3.3.38 normy PN-EN ISO 11074:2015-10.  

W omawianych normach nie wyszczególniono funkcji odnoszącej się bezpośrednio z terenów 

o roli mieszkaniowej, czy przemysłowej, chociaż ujęto funkcję dotycząca stabilności budynków 

i dróg. PN-EN ISO 15800:2010 omówiona w dalszej części opracowania uwzględnia takie 

sposoby użytkowania terenu, stąd można je ujmować także w rozumieniu funkcji gleby. Jest 

to uzasadnione zwłaszcza w kontekście narażenia człowieka.  

W normie podano zasady charakterystyki miejsca podlegającego ocenie z uwzględnieniem 

dróg przemieszczania w środowisku gruntowo-wodnym wraz z określeniem właściwości 

fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb, a także hydrogeologiczną charakterystyką 

terenu. Charakterystyka ta odnosi się do procesów zachodzących w glebie, parametrów gleby 
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i zanieczyszczeń oraz interakcji. Podano także etapy trójstopniowej procedury oceny terenu. 

Norma proponuje także sposób oceny ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych w oparciu 

o metody rankingowe, listy działalności przemysłowych wraz z przypisanymi 

zanieczyszczeniami uwalnianymi do środowiska wodnego, listy substancji priorytetowych dla 

środowiska wodnego (wg, WHO, US EPA, EC Drinking Water Standards, Framework Directive 

76/474/EEC) oraz opis wykorzystania testów wymywania. 

 

4.8. Etapy identyfikacji zanieczyszczenia w terenie 

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

ustanawia bardzo dokładny sposób postępowania w badaniach zanieczyszczeń powierzchni 

ziemi. Dotyczy on zarówno pomiarów w ramach postępowania w sprawie historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi, jak i raportu początkowego, końcowego oraz pomiarów 

wynikających z pozwolenia zintegrowanego, jeżeli istniała konieczność sporządzenia dla 

instalacji raportu początkowego.  

Rozporządzenie metodycznie reguluje rozpoznanie potencjalnych zanieczyszczeń na 

badanym terenie. Zakłada się pięć etapów identyfikacji terenu. Nie uniknięto przy tym jednak 

błędów logicznych, bo już etap pierwszy opisano jako identyfikację terenu zanieczyszczonego, 

zamiast terenu potencjalnie zanieczyszczonego. W etapie tym bowiem dopiero następuje 

ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie 

lub w przeszłości. W etapie drugim chodzi o ustalenie listy domniemanych substancji 

powodujących ryzyko, w etapie trzecim następuje analiza dostępnych źródeł informacji 

istotnych dla oceny, a dopiero na etapie czwartym zbiera się dane do wykonania badań 

wstępnych i te badania się wykonuje. Na każdym etapie identyfikacji możliwe jest bowiem 

wykluczenie występowania zanieczyszczenia i wówczas identyfikację uznaje się za 

zakończoną (zgodnie z §12 tego rozporządzenia). 

Niemniej Rozporządzenie wyznacza tym samym nie tylko etapy badań, ale też strategię 

pobierania próbek gleby i ziemi w różnych grupach gruntów (wyodrębniono cztery grupy 

gruntów) na ich powierzchni i w profilu pionowym. W kwestii metod pobierania próbek w 

załączniku nr 3 do Rozporządzenia podano wykaz pięciu części normy PN-ISO 10381 jako 

referencyjnej metodyki przy pobieraniu próbek w terenie, ich utrwalaniu, transportowaniu 

i przygotowaniu do badań analitycznych. Dalej zaś zamieszczono wykaz metod dotyczących 

badania właściwości gleby lub ziemi oraz pomiaru zawartości substancji powodujących ryzyko 

w glebie lub w ziemi. 
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5. Uszczegółowienie zasad wyznaczania dopuszczalnych zawartości w glebie i ziemi 

substancji powodujących ryzyko 

5.1. Stan istniejący 

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, w celu ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko 

w glebie lub w ziemi, dla substancji innych niż wskazane w załączniku nr 1 do tego 

rozporządzenia należy opracować pisemną ekspertyzę. Dokument taki zawiera analizę 

wpływu obecności substancji w glebie lub w ziemi na zdrowie ludzi lub stan środowiska 

i obejmuje: 

1) charakterystykę substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania 

i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG 

i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 

z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.); 

2) charakterystykę ryzyka dla zdrowia ludzi, w szczególności: 

a) dla substancji o działaniu toksycznym - oszacowania na podstawie dostępnych danych 

ilorazu zagrożenia (HQ) rozumianego jako miara prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego obecnością substancji powodującej ryzyko 

w środowisku, przy czym za dopuszczalną uznaje się wartość HQ < 1, 

b) dla substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - oszacowania na podstawie 

dostępnych danych ryzyka zdrowotnego (R) rozumianego jako dodatkowe, ponad poziom 

naturalny w środowisku, prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nowotworu 

spowodowanego obecnością substancji powodującej ryzyko w środowisku, przy czym za 

dopuszczalną uznaje się wartość R < 1x10-5; 

3) analizę istniejących metod badania zanieczyszczenia gleby i ziemi, z uwzględnieniem 

granicy wykrywalności i oznaczalności danej substancji w glebie i ziemi, a także 

z uwzględnieniem niepewności oznaczeń; 

4) podsumowanie informacji, o których mowa w pkt 1-3, wraz ze wskazaniem ustalonej na ich 

podstawie dopuszczalnej zawartości tej substancji w glebie i dopuszczalnej zawartości tej 

substancji w ziemi: 

a) dla głębokości 0-0,25 m ppt, w odniesieniu do grupy gruntów I, II, III albo IV oraz 

podgrupy gruntów II-1, II-2 albo II-3 określonych dla grupy gruntów II - do której może 

zostać zakwalifikowany dany grunt, 

b) dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt w odniesieniu do tego wskaźnika 

wodoprzepuszczalności gleby i ziemi, który ma zastosowanie do danego gruntu. 

 

5.2. Obowiązujące normy dotyczące oceny ryzyka zdrowotnego 

W niektórych z wcześniej wymienionych norm podano pewne zasady odnoszące się do oceny 

ryzyka dla zdrowia człowieka. Norma PN-ISO 15800:2010, Jakość gleby – Charakteryzowanie 

gleby pod kątem narażenia człowieka (dostępna w wersji polskiej) zawiera pewne wskazówki 

dotyczące charakteryzowania gleb, które można wykorzystać w opisie narażenia populacji 

ludzkich. Norma zawiera wybrane definicje z zakresu oceny ryzyka zdrowotnego, np. 

biodostępność, narażenie, zagrożenie, ocena narażenia, droga narażenia, ocena ryzyka. 
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Podobnie jak w przypadku innych norm nie wszystkie pojęcia są podane w sposób prawidłowy. 

Wcześniej wspomniano już o zanieczyszczeniu i skażeniu. Na podkreślenie zasługuje także 

definicja w punkcie 3.12 dotycząca ryzyka zgodnie, z którą jest to połączenie 

prawdopodobieństwa wystąpienia szkodliwego wpływu z zakresem szkodliwości tego wpływu. 

Znacznie lepszą definicją jest funkcjonująca w POŚ w art. 3 ust 32c, gdzie przez ryzyko 

rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w określonym czasie lub 

w określonej sytuacji. 

W normie przedstawiono niżej wymienione drogi narażenia: 

• dostawanie się gleby drogą pokarmową, 

• kontakt ze skórą, 

• wdychanie kurzu, 

• wdychanie par poza pomieszczeniem, 

• wdychanie par w pomieszczeniach, 

• pobieranie zanieczyszczeń za pośrednictwem roślin, 

• pobieranie zanieczyszczeń za pośrednictwem zwierząt. 

Wymienione w normie drogi narażenia nie są spójne z preferowaną przez większość 

ekspertów w Polsce z zakresu oceny ryzyka zdrowotnego. Naukowcy i praktycy wykorzystują 

i powołują się najczęściej na metodykę Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US 

EPA). Podaje ona zasadniczo trzy drogi narażenia: 

• pokarmową, 

• inhalacyjną, zwaną oddechową, 

• dermalną zwaną kontaktem przez skórę.  

W obrębie drogi oddechowej wyróżnia się wdychanie cząstek stałych oraz par bez względu na 

to czy odbywa się to w pomieszczeniach, czy poza nimi. W pomieszczeniach sprawdza się 

także udział kurzu pochodzącego spoza budynku. W przypadku drogi pokarmowej uwzględnia 

się spożycie płodów rolnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.  

Stosowanie właściwego nazewnictwa jest niezmiernie ważne. Sformułowanie „pobieranie za 

pośrednictwem roślin” lub „pobieranie za pośrednictwem zwierząt” może być bardziej właściwe 

dla ryzyka ekologicznego.   

W tabelach podano zestawienie właściwości gleby oraz czynników wpływających na 

zanieczyszczenie gleby, które mogą być istotne dla różnych dróg narażenia. Wymieniono 

także parametry użyteczne przy opisie terenu zebrane w następujące grupy: 

• ukształtowanie terenu, 

• użytkowanie terenu, 

• geologia, 

• cechy powierzchni, 

• hydrologia, 

• warunki meteorologiczne, 

• opis rodzaju gleby/poziomu glebowego.  

Spośród wymienionych w normie właściwości fizycznych gleby istotnych przy ocenie 

narażenia człowieka, z zakresu: porowatości, przenikalności gleby dla powietrza, gęstości 

objętościowej (ISO 11272), zawartości suchej masy, składu granulometrycznego (ISO 11277), 

zawartości iłu, zawartości wody (ISO 10573, ISO 11461, ISO 11465), zawartości substancji 

organicznej, temperatury (ISO 11275), gęstości fazy stałej (ISO 11508); w nawiasie podano 

numery norm międzynarodowych, jeśli są dostępne.  
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Norma podaje także parametry do oceny ekotoksykologicznej, jednak pełniejszą 

charakterystykę norm zawiera PN-ISO 15799:2007, którą scharakteryzowano w następnej 

części niniejszego opracowania.   

Jest to także kolejna z norm, która zwraca uwagę na sposób pobierania próbek. Szczególnie 

wiele miejsca poświęcono uzyskaniu reprezentatywnych próbek materiałów glebowych do 

oznaczania lotnych związków organicznych. Jedną z propozycji jest metoda oznaczania tych 

związków in situ lub z zastosowaniem probówek adsorpcyjnych. Powołano w tym miejscu 

wszystkie części normy ISO 10381.  

Przy ocenie danych zwrócono uwagę na rolę i doświadczenie eksperta, a zwłaszcza dużą 

niepewność wyników związaną z niejednorodnością materiału oraz zakresu zanieczyszczeń 

poddawanego ocenie. 

W załączniku A podano wykaz potencjalnych dróg narażenia w zależności od rzeczywistego 

użytkowania terenu. W tabeli wymieniono sposoby użytkowania terenu wraz z przypisaniem 

możliwych receptorów: dzieci lub dorosłych nazwanych w normie odbiorcami. Podane sposoby 

użytkowania terenu obejmują: place zabaw, przydomowe ogródki, tereny uprawne, ogrody, 

parki, obiekty sportowe, tereny przemysłowe/ o znaczeniu komercyjnym (dostępne lub 

zamknięte) oraz budynki (przestrzeń wewnątrz pomieszczeń).   

W normie podano rozróżnienie, która z dróg jest mniej ważna i nie zawsze istotna przy danym 

rodzaju użytkowania terenu. Jednak to od eksperta wykonującego ocenę ryzyka zdrowotnego 

i analizującego narażenie człowieka będzie zależał właściwy dobór scenariusza, a także 

stwierdzenie, czy dana droga narażenia jest bardziej lub mniej istotna. Istnieją tereny 

przemysłowe prawidłowo prowadzone w zakresie korzystania ze środowiska, w tym 

z powierzchni ziemi, a powierzchnie pylące są ograniczone do minimum. W takich wypadkach 

można przyjąć, jak sugeruje norma, mniejszy udział gleby w narażeniu drogą pokarmową. 

Założenie poczynione w normie, że na terenach przemysłowych wystąpi istotne narażenie 

drogą wziewną na kurz, ale wystąpi mniejsze narażenie drogą pokarmową jest pozbawione 

podstaw. Jeśli spodziewamy się pylenia gleby na jakimkolwiek terenie, to cząstki gleby będą 

mogły dostawać się do organizmu człowieka zarówno drogą wziewną, jak i w wyniku 

osadzania się na rękach, czyli drogą pokarmową.  

Pod tabelą podano uwagę, że kurz drogą wziewną i pokarmową w pomieszczeniach jest 

związany z dostawaniem się do pomieszczeń gleby wnoszonej na obuwiu i w mniejszym 

stopniu na ubraniu. Pominięto inne ważne sposoby dostawania się zanieczyszczeń do 

budynków mieszkalnych i użytkowych. Najistotniejsze z nich odnosi się do napływu powietrza 

zewnętrznego do pomieszczeń wewnętrznych. 

Kolejna uwaga dotyczy spożywania roślin uprawianych przez dzieci na szkolnych placach 

zabaw, czy w parkach do celów edukacyjnych. Wskazano w normie tak uprawiane rośliny, jako 

istotną drogę narażenia. W warunkach polskich narażenie tą drogą jest marginalne, a warzywa 

uprawiane w celach edukacyjnych nie stanowią istotnej części diety dzieci.  

Załącznik B zawiera wybrane gałęzie przemysłu i związane z nimi zanieczyszczenia. Poniżej 

listy podano jednak zastrzeżenie, że jest to tylko propozycja, a na badanym terenie w związku 

z określonym przemysłem mogą występować inne zanieczyszczenia. 

Analiza zapisów PN-ISO 15800:2010 potwierdza poczynione wcześniej spostrzeżenie, że 

ocenę ryzyka zdrowotnego podobnie, jak i innych elementów składających się na oceną 

znaczącego zagrożenia na zdrowie ludzi i stan środowiska powinien wykonywać 

wykwalifikowany ekspert posiadający szeroką wiedzę w tym zakresie. Powierzenie wykonania 
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oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi osobom, które będą opierały się wyłącznie na 

wskazaniach normy będzie powodowało wiele nieprawidłowości. Norma ta, podobnie jak 

większość innych norm, jest swego rodzaju ogólną wytyczną i nie zawiera rozwiązań 

szczegółowych. Wskazanie do stosowania tej normy oraz całej procedury oceny ryzyka 

zdrowotnego powinno zostać poprzedzone wprowadzaniem dotyczącym konieczności 

stosowania tej metody oceny przez odpowiedniego eksperta (np. toksykologa 

środowiskowego). 

Na konieczność wykonywania oceny ryzyka zdrowotnego przez specjalistów wskazuje norma 

PN-EN 16736:2015 – Ocena ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez substancje chemiczne, 

Wymagania dotyczące organizowania szkoleń. Norma jest dostępna w języku angielskim i ma 

status Polskiej Normy. 

Zakres normy określa minimalne wymagania kursów dla osób oceniających ryzyko zdrowotne 

powodowanych przez substancje. Norma ta nie odpowiada wymaganiom dla oceny ryzyka 

zdrowotnego na stanowiskach pracy zgodnie z Dyrektywą 98/24/EC. W normie podano, co 

powinien zawierać program kursu oraz jakich powinien dostarczyć umiejętności, na poziomie 

ogólnych zasad oceny ryzyka zdrowotnego, toksykologii, epidemiologii, oceny narażenia, 

charakterystyki ryzyka, zagadnień związanych z etyką i kontrolą jakości, zarządzania ryzykiem 

i komunikacji o ryzyku. Podano bardzo szczegółowe wymagania w zakresie czasu trwania 

poszczególnych kursów wyrażonych w jednostce ECTS (Europejski System Transferu 

Punktów – European Credit Transfer System). Jeden rok studiów to 60 punktów ECTS. 

Założono, że każdy z przedmiotów typu toksykologia, czy ocena narażenia powinien 

obejmować 30 ECTS, czyli zajęcia przez jeden semestr. Dodatkowe wymagania stawiane 

kursantom to rok doświadczenia praktycznego lub naukowego w zakresie toksykologii lub 

oceny ryzyka zdrowotnego w obszarze: przemysłu, gospodarki narodowej, biur 

konsultingowych, stowarzyszeń, uniwersytetów, itp.   

Program kursu powinien obejmować zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, a wykładowcy 

dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Norma podaje także wymagania 

w zakresie struktury kursu, części praktycznej kursu oraz egzaminów.  

 

5.3. Obowiązujące normy oceny ryzyka ekologicznego 

Norma PN-ISO 15799:2007 Jakość gleby – Zasady dotyczące ekotoksykologicznej 

charakterystyki gleb i materiałów glebowych jest normą dostępną w polskiej wersji językowej.  

Podano zasady wyboru badań ekotoksykologicznych do gleb i materiałów glebowych w celu 

ustalenia wpływu na organizmy żyjące w wodzie i w glebie, funkcjonowanie środowiska 

i retencyjną funkcję gleby. Pod pojęciem materiały glebowe rozumie się gleby wydobyte 

i poddane remediacji, wypełnienia czy nasypy, dla których niezbędne jest sprawdzenie 

potencjalnego działania niepożądanego, a także planowanego ich zastosowania.  

Norma definiuje także funkcje gleby: 

• środowiskową – czyli zdolność funkcjonowania gleb i materiałów glebowych jako 

środowiska życia mikroorganizmów, roślin, zwierząt glebowych oraz środowisk 

(biocenoz), w których funkcjonują te organizmy wraz ze współzależnościami między 

nimi; 

• retencyjną - czyli zdolność gleb i materiałów glebowych do adsorbowania 

zanieczyszczeń, aby nie były przenoszone za pośrednictwem wody i włączane do 

łańcucha pokarmowego. 
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W normie podano wytyczne w zakresie stosowania badań ekotoksykologicznych, wśród 

których szczególnie przydatne z punktu widzenia znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzi 

i stan środowiska mogą być następujące argumenty: 

• wykrywanie potencjalnej ekotoksyczności zanieczyszczeń, których identyfikacja jest 

niemożliwa metodami analizy chemicznej, 

• ocena łącznej ekotoksyczności wszystkich zanieczyszczeń w glebach i materiałach 

glebowych, 

• ocena ekotoksyczności, gdy substancje potencjalnie szkodliwe w glebie mogą 

oddziaływać na wody gruntowe lub powierzchniowe, 

• ocena efektów oczyszczania (remediacji) terenu - monitoring. 

Nie zaleca się stosowania badań ekotoksyczności do oceny: 

• gleb silnie zanieczyszczonych, zakwalifikowanych jako odpady lub gleb, które mogą 

zostać jednoznacznie scharakteryzowane na podstawie analiz chemicznych, 

a badania ekotoksykologiczne są przydatne do kontroli przebiegu remediacji i po jej 

zakończeniu; 

• terenów przemysłowych czy przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przemysłowego na cele usługowe, jeśli nie planuje się ich 

przekształcenia do wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub innych podobnych 

funkcji; 

• materiałów glebowych lub materiałów do wypełnień, o ile miejsce zostanie odizolowane 

poprzez zabudowę lub inny rodzaj nieprzepuszczalnego pokrycia.  

Wśród zaleceń normy znalazły się także te, które odnoszą się do wybrania właściwych 

organizmów i rodzajów testów do badań. Ogólną zasadą jest wybranie możliwie różnych 

organizmów należących do odmiennych grup taksonomicznych i poziomów troficznych. 

Powinny to być co najmniej mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta.  

Metody badań środowiska glebowego oraz właściwe dla środowiska wodnego służące do 

badań eluatów gleby zamieszczono w Załączniku A.1 normy, co skrótowo zestawiono 

w tabeli 36.  
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Tabela 36. Metody badań środowiska glebowego oraz właściwe dla środowiska wodnego służące do badań eluatów gleby 
Lp. Nazwa badania Dokument powołany w normie PN-ISO 15799:2007 Dokument zastępujący / norma aktualna 

Numer Nazwa polska Wersja angielska Numer Nazwa polska 

Metody badań środowiska glebowego 

Fauna glebowa 

A.1 Skoczogonki – wpływ 
na rozmnażanie 

ISO 11267 Jakość gleby – Hamowanie 
rozmnażania skoczogonków 
(Folsomia candida) przez 
zanieczyszczenia gleby 

Soil quality – Inhibition of 
reproduction of Collembola 
(Folsomia candida) by soil 
contaminants 

PN-EN ISO 
11267:2014-
05 

Jakość gleby -- Hamowanie 
rozmnażania skoczogonków 
(Folsomia candida) przez 
zanieczyszczenia gleby 

A.2 Dżdżownice – ostra 
toksyczność 

ISO  
11268-1 

Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na dżdżownice 
(Eisenia fetida) – Oznaczanie ostrej 
toksyczności z zastosowaniem 
sztucznego podłoża glebowego 

Soil quality - Effects of 
pollutants on earthworms 
(Eisenia fetida) - Part 1: 
Determination of acute toxicity 
using artificial soil substrate 

PN-EN ISO 
11268-1: 
2015-11  

Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na dżdżownice - 
Część 1: Oznaczanie ostrej 
toksyczności z wykorzystaniem 
Eisenia fetida/Eisenia andrei 

A.3 Dżdżownice – wpływ 
na rozmnażanie 

ISO 
11268-2 

Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na dżdżownice 
(Eisenia Fetida) – Oznaczanie 
wpływu na rozmnażanie 

Soil quality - Effects of 
pollutants on earthworms 
(Eisenia fetida) - Part 2: 
Determination of effects on 
reproduction 

PN-EN  
ISO 11268-2: 
2015-11 

Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na dżdżownice - 
Część 2: Oznaczanie wpływu na 
rozmnażanie Eisenia 
fetida/Eisenia andrei 

A.4 Wazonkowce – Wpływ 
na rozmnażanie 

ISO 16387 Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na wazonkowce 
Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) – 
Oznaczanie wpływu na rozmnażanie 
i przeżywalność 

Soil quality — Effects of 
pollutants on Enchytraeidae 
(Enchytraeus sp.) — 
Determination of effects on 
reproduction and survival 

PN-EN ISO 
16387:2014-
04 

Jakość gleby -- Wpływ 
zanieczyszczeń na 
Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) 
-- Oznaczanie wpływu na 
rozmnażanie 

A.5 Oxythyrea funesta* – 
Wpływ ostry 

ISO 20963 Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na larwy owadów 
(Oxythyrea funesta) – Oznaczanie 
ostrej toksyczności z zastosowaniem 
sztucznie wytworzonego podłoża 
glebowego 

Soil quality - Effects of 
pollutants on insect larvae 
(Oxythyrea funesta) - 
Determination of acute toxicity 
(ISO 20963:2005) 

PN-EN ISO 
20963:2011 

Jakość gleby – Wpływ 
zanieczyszczeń na larwy owadów 
(Oxythyrea funesta) – 
Oznaczanie toksyczności ostrej 

Flora glebowa 

A.6 Hamowanie wzrostu 
korzeni 

ISO 
11269-1 

Jakość gleby – Oznaczanie wpływu 
zanieczyszczeń na florę glebową – 
Część 1: Metoda pomiaru 
hamowania wzrostu korzeni 

Soil quality - Determination of 
the effects of pollutants on soil 
flora - Part 1: Method for the 
measurement of inhibition of 
root growth (ISO 11269-
1:2012) 

PN-EN ISO 
11269-1: 
2013-06 

Jakość gleby – Oznaczanie 
wpływu zanieczyszczeń na florę 
glebową – Część 1: Metoda 
pomiaru hamowania wzrostu 
korzeni 

A.7 Wpływ na wschody i 
wzrost 

ISO  
11269-2 

Jakość gleby – Oznaczanie wpływu 
zanieczyszczeń na florę glebową – 

Soil quality - Determination of 
the effects of pollutants on soil 
flora - Part 2: Effects of 

PN-EN ISO 
11269-2: 
2013-06 

Jakość gleby – Oznaczanie 
wpływu zanieczyszczeń na florę 
glebową – Część 2: Wpływ 
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Lp. Nazwa badania Dokument powołany w normie PN-ISO 15799:2007 Dokument zastępujący / norma aktualna 

Numer Nazwa polska Wersja angielska Numer Nazwa polska 

Wpływ związków chemicznych na 
wschody i wzrost roślin wyższych 

contaminated soil on the 
emergence and early growth of 
higher plants (ISO 11269-
2:2012) 

zanieczyszczonej gleby na 
wschody i wczesny wzrost roślin 
wyższych 

 Mikroorganizmy glebowe 

A.8 Mineralizacja i 
nitryfikacja 

ISO 14238 Jakość gleby – Metody biologiczne – 
Oznaczanie mineralizacji azotu i 
nitryfikacji w glebach oraz wpływu 
związków chemicznych na te procesy 

Soil quality – Biological 
methods – Determination of 
nitrogen mineralization and 
nitrification in soils and the 
influence of chemicals on these 
processes (ISO 14238:2012) 

PN-EN ISO 
14238:2014-
04 

Jakość gleby – Metody 
biologiczne – Oznaczanie 
mineralizacji azotu i nitryfikacji w 
glebach oraz wpływu substancji 
chemicznych na te procesy 

A.9 Biomasa – Metoda 
SIR 

ISO 14240-
1 

Jakość gleby – Oznaczanie ilości 
biomasy mikroorganizmów w glebie - 
Metoda indukcji oddychania przez 
dodanie substratu 

Soil quality - Determination of 
soil microbial biomass - Part 1: 
Substrate-induced respiration 
method (ISO 14240-1:1997) 

PN-EN ISO 
14240-1:2011 

Jakość gleby – Oznaczanie ilości 
biomasy mikroorganizmów w 
glebie – Część 1: Metoda indukcji 
oddychania przez dodanie 
substratu 

A.10 Biomasa – Metoda FE ISO 14240-
2 

Jakość gleby – Oznaczanie ilości 
biomasy mikroorganizmów w glebie – 
Metoda fumigacji - ekstrakcji 

Soil quality - Determination of 
soil microbial biomass - Part 2: 
Fumigation-extraction method 
(ISO 14240-2:1997) 

PN-EN ISO 
14240-2:2011 

Jakość gleby – Oznaczanie ilości 
biomasy mikroorganizmów w 
glebie – Część 2: Metoda 
fumigacji - ekstrakcji 

A.11 Utlenianie amoniaku – 
Szybki test 

ISO 15685 Jakość gleby – Oznaczanie 
potencjalnej nitryfikacji – Szybki test 
utleniania amoniaku 

Soil quality - Determination of 
potential nitrification and 
inhibition of nitrification - Rapid 
test by ammonium oxidation 

PN-ISO 
15685:2007 

Jakość gleby – Oznaczanie 
potencjalnej nitryfikacji i 
hamowania nitryfikacji – Szybki 
test utleniania amoniaku 

A.12 Oddychanie gleby ISO 17155 Jakość gleby – Oznaczanie ilości i 
aktywności mikroflory glebowej z 
zastosowaniem krzywych 
oddychania 

Soil quality - Determination of 
abundance and activity of soil 
microflora using respiration 
curves 

PN-ISO 
17155:2007 

Jakość gleby – Oznaczanie ilości 
i aktywności mikroflory glebowej z 
zastosowaniem krzywych 
oddychania 

Metody badań środowiska wodnego 

A.13 Daphnia magna 
Straus – Hamowanie 
ruchliwości 

ISO 6341 Jakość wody – Określanie 
ograniczenia ruchliwości Daphnia 
magna Straus (Cladocera, 
Crustacea) – Test toksyczności ostrej 

Water quality - Determination of 
the inhibition of the mobility of 
Daphnia magna Straus 
(Cladocera, Crustacea) - Acute 
toxicity test (ISO 6341:2012) 

PN-EN ISO 
6341:2013-04 

Jakość wody – Oznaczanie 
hamowania mobilności Daphnia 
magna Straus (Cladocera, 
Crustacea) – Test toksyczności 
ostrej 

A.14 Test hamowania 
wzrostu glonów 
słodkowodnych 

ISO 8692 Jakość wody – Test hamowania 
wzrostu glonów słodkowodnych 
Scenedesmus subspiciatus i 
Selenastrum capricomutum 

Water Quality – Fresh water 
algal growth inhibition test with 
Scenedesmus subspiciatus and 
Selenastrum capricomutum 

PN-EN ISO 
8692:2012 

Jakość wody -- Test hamowania 
wzrostu glonów słodkowodnych z 
wykorzystaniem 
jednokomórkowych zielenic 
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Lp. Nazwa badania Dokument powołany w normie PN-ISO 15799:2007 Dokument zastępujący / norma aktualna 

Numer Nazwa polska Wersja angielska Numer Nazwa polska 

A.15 Lemna minor – Test 
hamowania wzrostu 

ISO 20079 Jakość wody – Oznaczanie 
toksycznego wpływu składników 
wody i ścieków na rzęsę (Lemna 
minor) – Hamowanie wzrostu rzęsy 

Water quality – Determination 
of toxic effect of water 
constituents and waste water 
do duckweed (Lemna minor) – 
Duckweed growth inhibition test 

PN-EN ISO 
20079:2006 

Jakość wody -- Oznaczanie 
toksycznego wpływu składników 
wodnych i ścieków na rzęsę 
wodną (Lemna minor) -- Test 
hamowania wzrostu rzęsy wodnej 

A.16 Test ostrej 
toksyczności na rybie 
słodkowodnej 

ISO 7346 
(wszystkie 
części) 

Jakość wody – Oznaczenie ostrej, 
letalnej toksyczności substancji w 
odniesieniu do ryby słodkowodnej 
[Brachydanio rerio Hamilton – 
Buchan (Teleostei, Cyprinidae)] 

Water quality – Determination 
of the acute lethal toxicity of 
substances to a freshwater fish 
[Brachydanio rerio Hamilton – 
Buchan (Teleostei, Cyprinidae)] 

PN-EN ISO 
7346:2002 
Część 1, 2 i 3 

Jakość wody -- Oznaczanie 
ostrej, letalnej toksyczności 
substancji w odniesieniu do ryby 
słodkowodnej [Brachydanio rerio 
Hamilton-Buchanan (Teleostei, 
Cyprinidae)]  
Część 1: Metoda statyczna 
Część 2: Metoda półstatyczna 
Część 3: Metoda przepływowa 

A.17 Test hamowania 
wzrostu glonów 
morskich 

ISO 10253 Jakość wody – Test hamowania 
wzrostu glonów morskich 
Skeletonema costatum i 
Phaeodactylum tricornutum 

Water quality – Marine algal 
growth inhibition test with 
Skeletonema sp. and 
Phaeodactylum tricornutum 
(ISO 10253:2016) 

PN-EN ISO 
10253:2017-
01 

Jakość wody – Test hamowania 
wzrostu glonów morskich 
Skeletonema sp. i 
Phaeodactylum tricornutum 

A.18 Test rozmnażania 
Daphnia magna 
Straus 

ISO 10706 Jakość wody – Oznaczanie 
długotrwałej toksyczności substancji 
na Daphnia magna Straus 
(Cladocera crustacea) 

Water quality – Determination 
of long term toxicity substances 
to Daphnia magna Straus 
(Cladocera crustacea) 

ISO 
10706:2000 

 

A.19 Vibrio fischeri - 
Badanie na bakteriach 
luminescencyjnych 

ISO 11348 
(wszystkie 
części) 

Jakość wody – Oznaczanie 
inhibicyjnego działania próbek wody 
na emisję światła przez Vibrio fischeri 
(badanie na bakteriach 
luminescencyjnych) 

Water quality - Determination of 
the inhibitory effect of water 
samples on the light emission 
of Vibrio fischeri (Luminescent 
bacteria test) 

PN-EN ISO 
11348:2008 
Część 1, 2 i 3 

Jakość wody – Oznaczanie 
inhibicyjnego działania próbek 
wody na emisję światła przez 
Vibrio fischeri (badanie na 
bakteriach luminescencyjnych) – 
Część 1: Metoda z 
zastosowaniem świeżo 
przygotowanych bakterii  
Część 2: Metoda z 
zastosowaniem wysuszonych 
bakterii 
Część 3: Metoda z 
zastosowaniem liofilizowanych 
bakterii 
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Lp. Nazwa badania Dokument powołany w normie PN-ISO 15799:2007 Dokument zastępujący / norma aktualna 

Numer Nazwa polska Wersja angielska Numer Nazwa polska 

A.20 Widłonogi morskie – 
Badanie ostrej 
toksyczności 

ISO 14669 Jakość wody – Oznaczenie ostrej, 
letalnej toksyczności w odniesieniu 
do widłonogów morskich (Copepoda, 
Crustacea) 

Water quality - Determination of 
acute lethal toxicity to marine 
copepods (Copepoda, 
Crustacea) 

  

Badanie genotoksyczności 

A.21 Pleurodeles walti AFNOR NF 
T90-325** 

Jakość wody - Ocena 
genotoksyczności w odniesieniu do 
larw płazów (Xenopus laevis, 
Pleurodeles walti) 

Water quality – Evaluation of 
genotoxicity with larvae of 
amphibians (Xenopus laevis, 
Pleurodeles walti) 

ISO 
21427:2006 
Część 1 i 2 

Jakość wody - Ocena 
genotoksyczności poprzez 
pomiar indukcji mikrojąderek  
Część 1: Ocena 
genotoksyczności z użyciem larw 
płazów  
Część 2: Metoda zróżnicowanej 
populacji z wykorzystaniem linii 
komórkowej V79 

A.22 Test umu ISO 13829 Jakość wody - Ocena 
genotoksyczności wody i ścieków z 
zastosowaniem testu umu 

Water quality – Determination 
of the genotoxicity of water and 
waste water using the umu-test 

ISO 
13829:2000 

 

A.23 Test 
Salmonella/mikrosomy 

*** *** Water quality – Determination 
of the genotoxicity of water and 
waste water – 
Salmonella/microsome test 
(Ames test) 

ISO 
16240:2005 

Jakość wody - Ocena 
genotoksyczności wody i ścieków 
– test Salmonella/mikrosomy (test 
Amesa) 

* – Łanocha pobrzęcz, gatunek chrząszcza 

** – powinna być podana ISO 21427, która została mylnie przywołana przy teście bakteryjnym Salmonella/mikrosomy 

*** – w normie PN-ISO 15799 przywołano nazwę i numer normy odpowiadający ocenie genotoksyczności z użyciem larw płazów, w tabeli podano właściwą cytację 
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Podana w tabeli ISO 13829:2000 została ostatnio zweryfikowana w 2016 roku. Z kolei 

dokładny zapis normy ISO 21427:2006 w wersji angielskiej jest następujący: Water quality – 

Evaluation of genotoxicity by measurement of the induction of micronuclei, Part 1: Evaluation 

of genotoxicity using amphibian larvae, Part 2: Mixed population method using the cell line 

V79. 

Norma PN-ISO 17616:2010, Jakość gleby – Zasady wyboru i oceny biotestów do 

ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych jest dostępna w języku 

polskim.  

Terminy podzielono na grupy dotyczące oceny, gleby i materiałów glebowych, charakterystyki 

gleb, terenu. 

Zawiera najpełniejszą definicję ryzyka spośród dostępnych norm z zakresu jakości gleby, ale 

także oceny ryzyka zdrowotnego. Podana w pkt 3.1.2 definicja ryzyka oznacza wyrażanie 

prawdopodobieństwa, że szkodliwy wpływ na funkcje gleby wystąpi w określonych warunkach 

oraz określanie skutków tego występującego wpływu.  

W normie, w pkt 3.1.1, podano także definicję oceny gleb, która obejmuje ocenę potencjału 

ekotoksycznego gleb, substratów glebowych oraz materiałów glebowych, a jej podstawą są 

analizy chemiczne, badania biologiczne oraz spisy i badania terenowe (monitoring), takie jak 

wymienione w TRIAD approach.  

Norma zawiera schemat możliwego stosowania zestawu testów ekotoksycznych w zależności 

od funkcji gleby, a także zawartości zanieczyszczeń w glebie.  

Niniejsza norma jest jedną z grupy norm, w których podano zasady przeprowadzania 

charakterystyki gleb i materiałów glebowych pod kątem ich funkcji retencyjnej i środowiska 

oraz ich użytkowania. Zaleca się, aby z niniejszą normą zapoznawać się wraz z innymi 

normami z tej grupy. W niniejszej normie podano zasady wyboru i oceny badań stosowanych 

do ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych. Zawarto w niej zalecenia 

dotyczące strategii badań pod kątem ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

podtrzymywania funkcji środowiska gleby. Zalecane badania reprezentują minimalny zestaw 

badań, który można ulepszać, uzupełniając o badania dodatkowe lub nawet zastępować 

innymi, zgodnie z planowanym użytkowaniem lub związanymi z ochroną celami, których 

osiągnięcie się przewiduje. Wartości końcowe poszczególnych testów podane w niniejszej 

Normie Międzynarodowej nie mają odniesienia do przepisów prawnych, lecz obrazują 

najniższy poziom badanego czynnika, przy którym zakłada się jego szkodliwe oddziaływania. 

 

ISO 19204:2017, Jakość gleby – Procedura miejscowo-specyficznej oceny ryzyka 

ekologicznego dla zanieczyszczonych gleb (podejście TRIAD). 

W normie tej podano, że terminy i definicje zaczerpnięto ze strony IEC electropedia: 

http://www.electropedia.org/. Przywoływanie terminów charakterystycznych dla branży 

związanej z techniką, z narażeniem zawodowym może wyjaśniać pewne nieścisłości 

zauważone i podniesione w odniesieniu do definicji typowych dla oceny ryzyka zdrowotnego 

i środowiskowego, które zostały przytoczone i podniesione w różnych częściach niniejszego 

opracowania.  

http://www.electropedia.org/
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W definicjach podanych w tej normie przy zagospodarowaniu przestrzeni (3.6), jest odnośnik 

do usług ekosystemowych, których dostarcza gleba (3.8), odpowiedni numeru definicji 

zamieszczono w nawiasie. Podejście usług ekosystemowych opiera się na zdefiniowaniu 

celów ochrony w odniesieniu do substancji powodujących ryzyko dla środowiska, włączając 

ryzyko zanieczyszczenia gleb. Przykłady usług ekosystemowych, których dostarcza gleba dla 

człowieka obejmują: produkty rolnicze, czyste wody powierzchniowe (dobrej jakości), 

podziemne oraz wody do spożycia, a także zdrowego środowiska dla życia człowieka. 

Dostarczanie usług ekosystemowych zależy od aktywności i zróżnicowania mikroorganizmów, 

rozkładu zanieczyszczeń przez mikroorganizmy, utrzymywania wód gruntowych w dobrej 

jakości.  

Spośród czterech podstawowych funkcji ekosystemowych gleby bierze się szczególnie pod 

uwagę: poziom składników odżywczych, odporność na stres i zdolności adaptacyjne, 

właściwości buforujące gleby oraz zdolność do zachodzenia przemian, a także w ochronie 

bioróżnorodności. 

Procedura oceny jakości gleby TRIAD dla miejscowo-specyficznej oceny ryzyka 

ekologicznego opiera się na ważeniu dowodów (weight of evidence), które uzyskuje się 

w wyniku prowadzenia trzech niezależnych linii dowodzenia (lines of evidence - LoE). Linie 

dowodzenia opierają się na: 

1. Chemiczna LoE, czyli stężenia zanieczyszczeń substancji toksycznych dla środowiska, 

które oczekuje się, że będą wywoływały szkodliwe skutki dla środowiska. 

2. Ekotoksykologiczna LoE, czyli wyniki badań ekotoksyczności próbek terenowych, 

nazywanej toksycznością. 

3. Ekosystemowa LoE, czyli obserwacje ekosystemu w miejscu oraz rejestrowaniu zmian 

spowodowanych przez zanieczyszczenie.  

Termin weighting (ważenie) oznacza ocenę różnych wyników badań w przejrzysty sposób, 

z przypisaniem równych lub różnych wag poszczególnym rozważanym informacjom. 

Wyjściowo zakłada się równe wagi wyników z różnych ocenianych parametrów. To podejście 

może się zmienić z nacelowanych na specyficzne warunki środowiskowe (gatunki chronione, 

gatunki kluczowe, usługi ekosystemowe) na względnie miarodajne parametry lub wyniki 

odpowiednich testów (z nadawaniem wag obserwacjom, które pokazują większy skutek lub 

nadawaniem dodatkowych wag pomiarom lub wynikom biodostępności). 

Podejście do procedury TRIAD jest czteroetapowe: 

1. Sformułowanie problemu i określenie decyzji koniecznej do podjęcia w zakresie 

miejscowo-specyficznej oceny ryzyka. 

2. Rozważań ogólnych – podstawowych. 

3. Praktycznego wykonania oceny jakości gleby zgodnie z podejściem TRIAD. 

4. Oceny różnych poziomów: skalowanie, przypisywanie wag i integrowanie wyników. 

W etapie 1 identyfikuje się osiągalne informacje o historii terenu, dostępnych badaniach, 

istniejącym i przyszłym planie zagospodarowania terenu. Przeprowadza się prace kameralne. 

Identyfikuje się źródła i receptory oraz potencjalne drogi narażenia. Wykorzystuje się mapy, 

wiedzę ekspertów, administracji lokalnej, właścicieli terenu oraz dostępne piśmiennictwo. 

Etap 2 obejmuje warunki ekologiczne, które mogą być kluczowe dla oceny, w tym usługi 

ekoserwisowe, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i bioróżnorodności. 
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Trzeci etap zasadniczo określa przeprowadzenie procedury TRIAD. Obejmuje on trzy poziomy 

(tiers): 

I. Uproszczony screening (Simple screening). 

II. Udoskonalony screening (Refined screening). 

III. Szczegółowa ocena (Detailed assessment). 

Na każdym z nich może zostać podjęta lub zaniechana decyzja o remediacji terenu, jeśli 

TRIAD jest zaakceptowana.  

Po przejściu wszystkich trzech etapów przechodzi się do czwartego obejmującego: 

oszacowanie wyników z poszczególnych poziomów, skalowanie wyników, które w praktyce 

odnosi się do przyjęcia wyniku w zakresie oceny między 0 a 1, dla każdego rezultatu, gdzie 0 

odpowiada miejscu referencyjnemu, a 1 teoretycznemu 100% efektowi. Przypisuje się wagi 

poszczególnym testom i skutkom końcowym. Jednym ze sposobów jest możliwość 

integrowania wyników testów każdej linii dowodowej w postaci jednej wartości liczbowej.  

W rzeczywistości zgodnie z normą należy wykonać jeszcze etap piąty, w którym opracowujący 

ocenę ekspert podaje zalecenia odnośnie sposobu postępowania z terenem, w tym 

rekomendacje w sprawie remediacji.  

W normie podano także zalecenia odnoszące się do poszczególnych linii dowodzenia, a także 

sugerowanych testów możliwych do zastosowania na każdym z poziomów. Norma opisująca 

podejście TRIAD w przypadku gleb może być w uzasadnionych przypadkach rozwiązaniem 

kompleksowym. Jednak wymaga szerokiego spektrum badań odnoszących się do oceny stanu 

środowiska z wykorzystaniem metod chemicznych, czy ekotestów, ale także metod z zakresu 

oceny ekosystemu przeprowadzanych polowo (z pewnymi wyjątkami). Zalecane na pierwszym 

poziomie jest wykorzystanie informacji przykładowo z Corine Land Cover lub na temat siedlisk, 

z możliwością wykonania zdjęcia socjologicznego. Kolejne poziomy dla wszystkich typów linii 

dowodzenia wymagają zastosowania coraz bardziej skomplikowanych metod oceny, których 

przykłady podano w omawianej normie.  

 

5.4. Propozycja uszczegółowienia zasad w oparciu o ocenę ryzyka zdrowotnego 

Poniżej przedstawiono propozycję ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji powodującej 

ryzyko w glebie lub w ziemi, dla substancji innych niż wskazane w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

w formie pisemnie opracowanego dokumentu. Ekspertyza powinna zostać przygotowana 

w oparciu o wiedzę ekspercką z zakresu oceny ryzyka zdrowotnego i zawierać następujące 

elementy: 

1. Charakterystykę substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, zmieniającego 

i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

Rozporządzenie REACH. 

W przypadku, gdy analizowane są substancje spoza listy w Rozporządzeniu CLP należy 

przeprowadzić wnioskowanie oparte na dowodach (weight of evidence). Istnieją substancje, 

które zostały wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a nie znalazły się w częściach 2-5 załącznika I do 

Rozporządzenia CLP. Przykładowo na liście w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zapisano ołów, podczas, gdy celem 
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Rozporządzenia CLP, czy REACH jest klasyfikacja produktów przeznaczonych do obrotu 

zawierających ołów. Dodatkowo wiele substancji, dla których udowodniono działanie 

szkodliwe zostało wycofanych z obrotu, a tym samym usuniętych z listy. Potencjalny problem 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi tymi substancjami powinien być przedmiotem oceny 

eksperckiej. 

2. Analizę stężeń substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi. 

Ustalenie dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi, dla 

substancji innych niż wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi odbywa się w oparciu o stężenia 

lokalne, zwane miejscowo-specyficznymi. Wyznaczone w ten sposób zawartości mają 

zastosowanie tylko w konkretnym przypadku z uwagi na specyficzne warunki miejscowe: 

właściwości gleby, warunki geologiczne i hydrogeologiczne, o których mowa w rozdziałach 

poniżej. Warunki te decydują o dostępności biologicznej substancji, zwłaszcza metali, ale 

także form organicznych substancji. Zaleca się, aby w ocenie eksperckiej były brane pod 

uwagę parametry wskazane w normach: PN-ISO 15800:2010, PN-EN ISO 17402:2011 oraz 

ISO/TS 17924:2007. Wybór parametrów właściwych do oceny będzie zależny od miejsca, 

substancji powodującej ryzyko oraz decyzji eksperta.  

3. Analizę potencjalnych dróg narażenia 

Przebieg oceny ryzyka zdrowotnego ustala każdorazowo ekspert biorąc pod uwagę funkcje 

gleby, drogi narażenia, sposób użytkowania terenu i inne parametry dotyczące opisu terenu. 

W ocenie ryzyka można powołać się na zapisy norm PN-ISO 15800:2010, PN-EN ISO 

17402:2011 oraz PN-EN ISO 15175:2011.  

4. Oszacowanie ryzyka zdrowotnego 

Zasadnicze etapy oceny ryzyka zdrowotnego zostały podane w normie PN-EN 16736:2015 

dotyczącej programu szkoleń dla ekspertów wykonujących ocenę ryzyka zdrowotnego. Nie 

zostały one jednak opisane szczegółowo. Można zalecić stosowanie metod opracowanych 

przez US EPA. Jeśli ekspert udowodni, że stosowane przez niego metody równoważne są 

wiarygodne, zbieżne z podanymi w normie PN-EN 16736:2015 i prowadzą do uzyskania 

wyników, o których mowa poniżej, należy je uznać.  

5. Wyniki oceny ryzyka zdrowotnego 

Dla substancji o działaniu toksycznym, w większości przypadków możliwe jest oszacowanie 

ilorazu zagrożenia (Hazard Quotient - HQ) rozumianego jako miara prawdopodobieństwa 

wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego obecnością substancji powodującej 

ryzyko w środowisku. Jednak istnieją substancje toksyczne, dla których należy zastosować 

inne wyrażenie miary wystąpienia skutków zdrowotnych. Ich wybranie i uzasadnienie 

pozostaje po stronie eksperta. Do takich skutków może należeć działanie na rozrodczość.  

Dla substancji o działaniu rakotwórczym, a także innych podobnych skutkach (mutagennym, 

genotoksycznym) jest możliwe oszacowanie ryzyka nowotworowego (Cancer Risk - CR) 

rozumianego jako dodatkowe, ponad poziom zazwyczaj obserwowany (raportowany), 

prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nowotworu spowodowanego obecnością 

substancji powodującej ryzyko w środowisku.  

6. Interpretację wyników oceny ryzyka zdrowotnego 
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Kryteria oceny ryzyka zdrowotnego powinny odzwierciedlać dane o sposobie wykorzystania 

terenu (grupach gruntów) uzyskane w etapie 2 oraz odzwierciedlać funkcje gleby.  

a. Wartość HQ:  

• < 1 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I, II i III; 

• < 3 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy IV.  

 

b. Wartość CR:  

• 1x10-6 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I (zlokalizowanych na terenach 

wiejskich), II i III; 

• 1x10-5 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I (zlokalizowanych na terenach 

zurbanizowanych) oraz gruntów grupy III, jeśli stanowią strefę ochronną zakładów 

przemysłowych, 

• 1x10-4 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy IV.  

Zliberalizowaną wartość na terenach przemysłowych można wprowadzić, o ile kontakt z glebą 

lub ziemią jest ograniczony, wprowadzone są odpowiednie działania zapobiegające (w tym 

środki ochrony indywidualnej), a ponadto zanieczyszczenia nie rozprzestrzeniają się 

w środowisku (nie migrują) poza obręb terenu.  

Wyznaczanie zawartości dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi 

obejmuje głębokości, z którymi człowiek potencjalnie może mieć kontakt. Głębokości te ustala 

się w etapie 3 w oparciu o analizę potencjalnych dróg narażenia.  

 

5.5. Propozycja uszczegółowienia zasad w oparciu o ocenę ryzyka ekologicznego 

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi dla substancji innych niż wskazane w załączniku nr 

1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi w formie pisemnej; ekspertyza powinna zostać przygotowana w oparciu o wiedzę 

z zakresu oceny ryzyka ekologicznego. Może ona stanowić podstawę do wyznaczenia 

zawartości dopuszczalnych w glebie i ziemi, a ze względu na stosowane metody dla pewnych 

funkcji gleby jest bardziej zasadna niż metoda oceny ryzyka zdrowotnego. W uzasadnionych 

wypadkach metody te należy stosować jako wzajemne uzupełnienie. Ustalenie dopuszczalnej 

zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi w oparciu o ocenę ryzyka 

ekologicznego powinno zawierać następujące elementy: 

1. Charakterystykę substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, zmieniającego 

i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

Rozporządzenie REACH. 

Uzasadnienie analizy substancji w oparciu o Rozporządzenie CLP, w tym także wnioskowanie 

oparte na dowodach (weight of evidence) będące przedmiotem oceny eksperckiej 

przedstawiono w poprzednim punkcie. W ocenie ryzyka ekologicznego należy prowadzić 

analogiczne rozważania wstępne. 

2. Analizę stężeń substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi. 

Ustalenie dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi, dla 

substancji innych niż wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi odbywa się w oparciu o stężenia 
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lokalne, zwane miejscowo-specyficznymi. Wyznaczone w ten sposób zawartości mają 

zastosowanie tylko w konkretnym przypadku z uwagi na specyficzne warunki miejscowe: 

właściwości gleby, warunki geologiczne i hydrogeologiczne, o których mowa w rozdziałach 

poniżej. Warunki te decydują o dostępności biologicznej substancji, zwłaszcza metali, ale 

także form organicznych substancji. Zaleca się, aby w ocenie eksperckiej były brane pod 

uwagę parametry wskazane w normach: ISO 19204:2017 (część dotycząca chemicznej linii 

dowodzenia) oraz PN-EN ISO 17402:2011. Wybór parametrów właściwych do oceny będzie 

zależny od miejsca, substancji powodującej ryzyko oraz decyzji eksperta.  

3. Przeprowadzenie badań ekotoksyczności  

Wybranie właściwego zestawu organizmów testowych, z różnych poziomów troficznych 

odpowiednich dla danego środowiska, a także rodzaju badań zależy od decyzji eksperta. 

W ocenie ryzyka można powołać się na zapisy norm PN-ISO 15799:2007 oraz PN-ISO 

17616:2010. Do kompleksowej oceny, obejmującej także wpływ na ekosystemy, zaleca się 

także podejście TRIAD opisane w normie ISO 19204:2017. 

4. Wyniki oceny ryzyka ekologicznego 

Zasady oceny poszczególnych testów podają odpowiednie normy. Dla części zalecanych 

testów zasady te zostały także zebrane w normie PN-ISO 17616:2010. W podejściu TRIAD, 

opisanym w normie ISO 19204:2017 rekomenduje się ocenę zintegrowaną. Wartości 

uznawania gleb i materiałów glebowych za ekotoksyczne, nazywane kryteriami toksyczności, 

odnosi się zawsze do kontroli.  

Ocena testów ekotoksyczności odnosi się do innych zasad niż ocena ryzyka zdrowotnego. 

W przypadku ekotestów prowadzonych dla fazy stałej – gleba lub wyciągi wodne z gleby lub 

materiałów glebowych, nie uzyskuje się odpowiedzi dotyczącej pojedynczej substancji, 

a działania mieszaniny. Ekspert, patrzy bardziej holistycznie na próbkę i indukowane efekty, 

w związku z tym może udzielić także odpowiedzi na temat siły działania pojedynczej 

substancji.  

5. Interpretację wyników oceny ryzyka ekologicznego 

Kryteria oceny ryzyka ekologicznego powinny odzwierciedlać dane o sposobie wykorzystania 

terenu (grupach gruntów) uzyskane w etapie 2 oraz odzwierciedlać funkcje gleby. Wyniki 

powinny być zgodne z zaleceniami poszczególnych norm, a w zależności od zastosowanych 

testów za istotny biologicznie wpływ uznaje się: 

a. dla toksyczności ostrej – procent badanej reakcji testowej (np. hamowanie emisji 

światła, unieruchomienie) > 20%; 

b. dla toksyczności chronicznej – procent badanej reakcji testowej (np. hamowanie 

wzrostu, śmiertelność) > 25%, w niektórych testach > 30%; 

c. dla genotoksyczności – wskaźnik określający liczbę bakterii, u których zaszła rewersja 

mutacji lub naprawa DNA ≥ 2, w niektórych testach ≥ 3; 

Wyznaczanie zawartości dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi 

obejmuje głębokości w oparciu o metody oceny ryzyka ekologicznego jest szczególnie ważne 

na obszarach, gdzie gleba pełni funkcję środowiskową i retencyjną. Na obszarach 

uprzemysłowionych i zanieczyszczonych metody te sprawdzają się w kontroli przebiegu 

remediacji  
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6. Analiza postaci chemicznej, w jakiej występują substancje powodujące ryzyko 

Metale (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg) występują w środowisku w różnych 

formach specjacyjnych (specjacja fizyczna i specjacja chemiczna). Przegląd piśmiennictwa 

pod kątem analizy metali i ich form specjacyjnych wskazuje, że w środowisku glebowym mamy 

do czynienia z wielością form specjacyjnych (specjacja chemiczna i fizyczna), z czym 

związana jest również mobilność metali i ich toksyczność wobec środowiska i człowieka. 

Związki organiczne mogą także występować w środowisku glebowym w różnych formach 

chemicznych (to de facto różne związki), ale częściej, w ich kontekście, mówi się o specjacji 

fizycznej. Formy te wynikają z takich zjawisk jak adsorpcja, absorpcja, okludowanie, 

kompleksowanie itd. 

Nie w każdym przypadku dostępne są procedury umożliwiające oznaczanie form 

specjacyjnych. Poniższy przegląd pozwala wyróżnić arsen, chrom, cynę i rtęć jako metale, dla 

których takie procedury są ustalone. 

Nieco inaczej przedstawia się problem specjacji związków organicznych. W obszarze tych 

związków nie są dostępne procedury ich oznaczania. 

 

6.1. Postać chemiczna 

Arsen  

Arsen w glebach występuje głównie w formach nieorganicznych. W środowisku można wykryć 

także jego związki organiczne monometylarsynian (MMA) [CAS= 124-58-3] i dimetylarsynian 

(DMA) [CAS= 6131-99-3]. Forma chemiczna arsenu determinuje jego mobilność z gleb 

i osadów, a najbardziej mobilny jest As(III). Oznaczanie form specjacyjnych jest opisane 

w procedurze EPA Method 1632: Arsenic Speciation In Water, Soils/Sediments And Tissues. 

W procedurze opisany jest również sposób pobierania próbek i ich przygotowania do oznaczeń 

końcowych. Różnice w toksyczności form nieorganicznych i organicznych są duże. 

US EPA podaje wartości parametrów pozwalających oszacować ryzyko zdrowotne dla 

nieorganicznej formy arsenu oraz MMA.  

Chrom 

Chrom w środowisku glebowym występuje najczęściej w formie kationu Cr(III) lub w formie 

anionu Cr(VI). Cr (III) to składnik niezbędny do funkcjonowania organizmu (niezbędny do 

prawidłowego metabolizmu glukozy, białka i tłuszczu). Nie ma wystarczająco dużo danych 

naukowych, aby stwierdzić, że narażenie na chrom (III) powoduje powstawanie nowotworów. 

Podczas gdy Cr(VI) ma działanie toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Międzynarodowa 

Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała, że związki chromu (VI) są rakotwórcze dla ludzi. 

Do oznaczania form specjacyjnych Cr w środowisku glebowym dostępne są procedury, 

umożliwiające oznaczenie formy Cr(VI): 

1. Method EPA 3060A Alkaline Digestion for hexavalent chromium. 

2. ISO 15192:2010 Soil quality -- Determination of chromium(VI) in solid material by 

alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection. 

3. ISO/TR18105:2014 Detection of water soluble chromium(VI) using a ready-to-use test-

kit method. 
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Cyna 

Cyna występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych, jako kation Sn(II) i częściej 

kation Sn(IV). Kationy te będą w pewnym stopniu adsorbowane przez glebę, co zmniejsza ich 

mobilność. Cyna metaliczna nie jest toksyczna, związki nieorganiczne cyny, ze względu na 

słabą rozpuszczalność w wodzie, uznawane są za słabo toksyczne. 

Natomiast cyna tworzy wiele połączeń organicznych (związki te są produkowane i szeroko 

wykorzystywane w gospodarce), z których wiele wykazuje znaczną aktywność cytostatyczną. 

Najbardziej znane to: tributylocyna (TBT) [CAS= 688-73-3], dibutylocyna (DBT)  

[CAS= 683-18-1], monobutylocyna (MBT) [CAS=1118-46-3], trimetylocyna (TMT) [CAS=1066-

45-1], dimetylocyna (DMT) [CAS= 753-73-1], monometylocyna (MMT) [CAS= 993-16-8], 

trifenylocyna (TPT) [CAS= 639-58-7], difenylocyna (DPT) [CAS=1135-99-5]. Związki te mają 

silną tendencje do adsorpcji na powierzchni materii stałej i absorpcji w materii organicznej. 

Stabilność i toksyczność związków organicznych cyny zmienia się w następujący sposób: 

tri-podstawione > di- podstawione > mono- podstawione. 

Cyna w postaci związków nieorganicznych wchłania się z przewodu pokarmowego jedynie 

w kilku procentach, natomiast jej związki organiczne wchłaniają się lepiej. 

Oznaczaniu specjacyjnych form cyny w glebie i osadach dedykowana jest norma PN-EN ISO 

23161. 

Metodologia oceny ryzyka zdrowotnego i kryteria dla gleby podane są dla w/w związków 

w ogólnodostępnych dokumentach europejskich (raport 607711009/2012 RIVM oraz materiały 

Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska). 

Rtęć 

Rtęć występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Hg(I), Hg(II) i związków 

organicznych (monometylortęć [16056-34-1] i dimetylortęć [593-74-8]). Rtęć we wszystkich 

formach jest toksyczna, ale forma organiczna rtęci zdecydowanie łatwiej jest wchłaniana przez 

organizm, przez to stanowi większe zagrożenie dla organizmów żywych.  

W chwili obecnej nie ma standardowych procedur opisujących oznaczanie form specjacyjnych 

rtęci w glebie. Dostępne są jedynie normy EPA do analizy specjacyjnej rtęci (specjacja 

chemiczna) w próbkach wody (EPA Method 1630 i 1631), zaś norma ISO/TS 16727:2013 Soil 

quality – Determination of mercury – Cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CVAFS), 

pozwala oznaczać rtęć całkowitą. 

Dostępna jest procedura oznaczania metylortęci opracowana przez Amerykańską Inspekcję 

Geologiczną [United States Geological Survey (USGS) procedures - Methylmercury in 

Soils/Sediments - PBM March 7, 2017]. 

Ze względu na znaczne różnice pomiędzy toksycznością form specjacyjnych arsenu, chromu, 

cyny i rtęci oraz wobec dostępności odpowiednich narzędzi analitycznych, dedykowanych 

glebie jako matrycy, wskazanym byłoby uwzględnianie specjacyjnych form w ocenie 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
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Poniżej omówione są metale, które w środowisku praktycznie występują w jednej formie 

specjacyjnej. 

Bar 

Bar w glebie występuje w formie kationu Ba(II) oraz w powiązaniu z różnymi anionami. Nie 

tworzy innych form o charakterze specjacji chemicznej. Całkowitą zawartość tego pierwiastka 

w glebie można oznaczyć wg procedury ISO/TS 16965:2013 lub metody EPA 3050B. 

Cynk 

Cynk występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Zn(II). Wchłonięte związki 

cynku gromadzą się u kręgowców w wątrobie, gdzie tworzy kompleksy z różnymi białkami. 

Objawami zatrucia cynkiem są typowe i dotyczą układu pokarmowego, nerek i wątroby. 

Procedura oznaczania całkowitej zawartości Zn w glebie opisana jest w normie 

• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

Kadm 

Kadm występuje w środowisku w postaci jonu Cd(II). Poza formami nieorganicznymi 

(specjacja chemiczna) bierze udział w różnych procesach fizycznych, które prowadzą do 

zróżnicowanych form specjacji fizycznej. Jak dotychczas, brak jest standardowych procedur 

ich oznaczania. Dostępne są następujące normy: 

• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

• EPA method 3050b Acid digestion of sediments, sludges, and soils 

Kobalt 

Kobalt występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Co(II) i rzadziej Co(III). 

Forma Co(II) jest bardziej stabilna. Niewiele danych jest nt. form fizycznej specjacji w glebie. 

Metody standardowe odnoszą się do całkowitej zawartości kobaltu w glebie. 

• ISO 13196:2013 Soil quality – Screening soils for selected elements by energy-

dispersive X-ray fluorescence spectrometry using a handheld or portable instrument 

• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

• EPA method 3050B 

Miedź 

Miedź występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Cu(I), Cu(II) i bardzo 

rzadko Cu(III). Forma Cu(II) jest najbardziej stabilna. Cu(II) jest toksyczna dla niektórych 

organizmów wodnych. Dla człowieka Cu(II) jest względnie małotoksyczna.  

Procedura oznaczania całkowitej zawartości Cu w glebie opisana jest w normach: 

• ISO 13196:2013 Soil quality – Screening soils for selected elements by energy-

dispersive X-ray fluorescence spectrometry using a handheld or portable instrument 
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• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

Molibden 

Molibden występuje w formie kationów i anionów na stopniu utlenienia II (rzadko), III, IV, V, VI, 

przy czym w środowisku w formie związków nieorganicznych Mo(IV) - rzadko i Mo(VI) - 

dominuje.  

Procedura oznaczania całkowitej zawartości Mo w glebie opisana jest w normie EPA Method 

3050B Acid digestion of sediments, sludges, and soils. 

Nikiel 

Nikiel występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Ni(II) i rzadko Ni(III). 

Znaczenie toksykologiczne ma Ni(II).  

Procedura oznaczania całkowitej zawartości Ni w glebie opisana jest w normach: 

• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

• EPA Method 3050B Acid digestion of sediments, sludges, and soils 

Ołów 

Ołów występuje w środowisku w formie związków nieorganicznych Pb(II) i Pb(IV). Związki 

ołowiu mają negatywne oddziaływanie na środowisko i organizm człowieka.  

Procedura oznaczania całkowitej zawartości Pb w glebie opisana jest w normach: 

• PN-ISO 11047:2001 Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, 

ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską – Metody 

płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

• EPA method 3050b acid digestion of sediments, sludges, and soils 

Ołów występuje także w formie połączeń organicznych np. tetrametyloołów(IV) [CAS= 75-74-

1], tetraetyloołów(IV) [CAS= 78-00-2], stearynian ołowiu (II) [CAS= 1072-35-1], octan ołowiu 

(II) [CAS= 301-04-2]. Organiczne związki ołowiu zakwalifikowane są do grupy 3 w kwalifikacji 

IARC rakotwórczości substancji. Dla związków organicznych nie są wyznaczone wartości RfD. 

Obecność materii organicznej wpływa na wzrost sorpcji związków ołowiu (II) i organicznych 

związków ołowiu (IV) w glebie, zmniejszając ich biodostępność, jednak z suchej gleby proces 

odparowywania tetrametyloołowiu (IV) jest intensywny. 

Biorąc powyższe pod uwagę sugeruje się, by w ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia 

ludzi i stanu środowiska ograniczyć się do oznaczania całkowitej zawartości w glebie powyżej 

wymienionych metali bez oznaczania ich form specjacyjnych.  

 

Cyjanki  

Cyjanki występują w glebie w formie wolnych cyjanków i w postaci kompleksów z metalami. 

Obie formy mają charakter związków jonowych, zatem będą wykazywały tendencję do 

wzbogacania fazy wodnej. W publikacjach naukowych można znaleźć informacje o sorpcji 

kompleksów cyjankowych z żelazem [Fe(CN)6]3- oraz [Fe(CN)6]4- w glebie, przy czym nie jest 

to silna sorpcja, ponadto jest zależna od ilości materii organicznej i iłu. 
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Oznaczenia cyjanków wolnych i związków kompleksowych prowadzi się zgodnie z normą: PN-

ISO 11262:2008 Jakość gleby – Oznaczanie zawartości cyjanków.  

Związki organiczne  

Występowanie związku organicznego w określonej formie specjacyjnej wiąże się z jego 

mobilnością i biodostępnością, czyli ma wpływ na faktyczne narażenie i poziom ryzyka 

zdrowotnego. Forma specjacyjna jest silnie zależna od składu gleby i jej charakterystyki 

fizykochemicznej. Gleba stanowi układ trójfazowy, składający się z fazy gazowej (powietrze), 

ciekłej (woda/materia organiczna) i stałej (cząstki mineralne oraz materia węglowa). 

Występujące w glebie zanieczyszczenia organiczne pozostają w stanie równowagi 

dynamicznej pomiędzy tymi fazami. Stan równowagi opisują powszechnie dostępne wielkości: 

• stała równowagi oktanol-woda, KOW (opisuje zdolność przechodzenia związku z fazy 

wodnej do fazy organicznej), związki o log KOW < 1 charakteryzowane są jako 

hydrofilowe (nie wykazujące potencjału do bioakumulacji); 

• stała równowagi oktanol-powietrze, KOA (opisuje zdolność związku do przechodzenia 

do obszarów materii organicznej w aerozolach (cząstkach stałych zawieszonych 

w powietrzu) oraz bioakumulacji w organizmach żywych i u człowieka); 

• stała równowagi powietrze-woda, KAW (stała określająca powinowactwo związku do 

jednej z faz, związki o KAW > -1 mają potencjał do przechodzenia do fazy gazowej, 

a jednocześnie słaby potencjał do biakumulacji). 

Występowanie określonej formy specjacyjnej powinno być brane pod uwagę przy szacowaniu 

narażenia, ale także przy wyborze odpowiedniej metody remediacji. 

Poniżej omówiono grupy związków organicznych oraz ich potencjał do tworzenia określonych 

form specjacyjnych. 

Benzen, Etylobenzen, Toluen, Ksyleny, Styren 

Związki te zaliczane są do lotnych związków organicznych (LZO), w warunkach normalnych 

wykazują dużą tendencję do przechodzenia do fazy gazowej i występowania w formie wolnego 

związku. Formy zaadsorbowanej, głównie na materii węglowej, jest niewiele, a wysokie 

powinowactwo tych związków do materii organicznej sprawia, że część z nich będzie 

pozostawała w niej w formie rozpuszczonej. Wraz ze wzrostem temperatury wrzenia, 

tendencja do adsorpcji na materii węglowej i sorpcji w materii organicznej rośnie.  

Norma PN-ISO 15800:2010, Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia 

człowieka zwraca także uwagę na sposób pobierania próbek. Szczególnie wiele miejsca 

poświęcono uzyskaniu reprezentatywnych próbek materiałów glebowych do oznaczania 

lotnych związków organicznych. Jedną z propozycji jest metoda oznaczania tych związków in 

situ lub z zastosowaniem probówek adsorpcyjnych. Powołano w tym miejscu wszystkie części 

normy ISO 10381. Skomplikowaną problematykę LZO związaną zarówno z próbkobraniem, 

jak i ich oznaczaniem in situ i ex situ przedstawiono w części 7.  

Naftalen, Antracen, Chryzen, Benzo(a)antracen, Dibenzo(a,h)antracen, Benzo(a)piren, 

Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-c,d)piren 

(Wielopierścienowe Węglowodory Aromatyczne - WWA) 

WWA należą do średniotrwałych zanieczyszczeń organicznych, występują w glebie 

w następujących formach: 

1) zaadsorbowane na zewnętrznych powierzchniach materii węglowej (pochodzenie  

- procesy spalania);  
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2) zaabsorbowane (rozpuszczone) w materii organicznej (materii humusowej) 

pochodzącej z rozpadu roślin lub w zdyspergowanych kroplach materii organicznej; 

3) rozpuszczone w fazie wodnej. 

Mobilność formy zaadsorbowanej 1) na materii węglowej do fazy gazowej i do wody jest bardzo 

niska i powiązana z temperaturą wrzenia oraz rozpuszczalnością określonych związków. Stąd 

forma zaadsorbowana na powierzchni fazy stałej jest formą dominującą. Nieco bardziej 

mobilna jest ta część WWA, która rozpuszczona jest w materii organicznej (forma 2). WWA 

rozmieszczone są w glebie w sposób niejednorodny. Na powierzchniach mineralnych prawie 

nie występują, ich stężenie jest największe na powierzchni materii węglowej (Black carbon), 

zaś w materii organicznej, występują w całej objętości materii organicznej. Kontakt 

bezpośredni ze skórą lub wewnętrznymi tkankami układu oddechowego formy specjacyjnej  

1) może przynieść poważniejsze skutki zdrowotne niż kontakt z formą 2). Większa mobilność 

formy 2) czyni tę formę bardziej biodostępną dla roślin oraz w układzie pokarmowym 

człowieka. Oczywiście forma 3) jest najbardziej biodostępna, ale stężenia poszczególnych 

WWA w tej fazie są bardzo niskie. 

Dostępne standardowe metody analityczne pozwalają jedynie na oznaczanie całkowitej ilości 

poszczególnych WWA. 

Alifatyczne chlorowane (dichlorometan, trichlorometan, tetrachlorometan, chloroetan,  

1,2-dichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan) Dichloroeten, Trichloroeten, 

Tetrachloroeten 

Związki te zaliczane są do lotnych związków organicznych, w warunkach atmosferycznych 

wykazują odpowiednio wysoką prężność par i w związku z tym wzbogacają przede wszystkim 

fazę gazową w glebie, ale też wykazują pewną rozpuszczalność w wodzie, przy czym 

zdecydowanie lepiej rozpuszczają się w materii organicznej. 

Chlorobenzeny 

Zachowanie chlorobenzenów w środowisku glebowym będzie zbliżone do węglowodorów 

takich jak toluen, etylobenzen ksyleny, styren. Część chlorobenzenów tych z 1-, 2-, 3- i 4-

atomami Cl uznajemy za związki średniolotne.  

Chlorofenole 

Bardzo istotna jest mobilność i biodostępność tych zanieczyszczeń. Polarny charakter tych 

związków (słabe kwasy organiczne) i zależność ich dysocjacji od pH będzie warunkowała 

dominację którejś z form. W warunkach zasadowych będzie wzrastało stężenie formy 

zdysocjowanej, a zatem rozpuszczalność w wodzie i mobilność wzrośnie. Przy pH obniżonym 

dominować będzie forma cząsteczkowa, która zdecydowanie lepiej rozpuszcza się w materii 

organicznej. 

Chloronaftalen 

Związek zbliżony charakterem fizykochemicznym do naftalenu, średniolotny. Dobra 

rozpuszczalność w materii organicznej i dość wysoka adsorpcja na powierzchni materii 

węglowej. Czyli mobilność tej substancji będzie względnie mała. 

Polichlorowane bifenyle (PCBs) 

PCBs należą do związków trudnolotnych i słabo rozpuszczalnych w wodzie, zaś dobrze 

rozpuszczalnych w materii organicznej. 

W glebie PCBs występują w formie 1) zaadsorbowanej na cząstkach stałych 2) rozpuszczonej 

w materii organicznej i rozpuszczonej w wodzie. 
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Mobilność niemal wszystkich PCBs do fazy wodnej jest względnie wysoka i zbliżona, zatem 

ich biodostępność będzie również zbliżona i wysoka. 

Pestycydy chloroorganiczne (DDT/DDE/DDD, Aldryna, Dieldryna, Endryna, α-HCH, β-HCH,  

γ-HCH) 

Zaliczane do Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (TZO), mogą występować w formie 

rozpuszczonej w wodzie, zaadsorbowanej na powierzchni materii węglowej lub rozpuszczone 

w materii organicznej. Pestycydy chloroorganiczne względnie dobrze rozpuszczają się 

w wodzie. Tendencja do sorpcji jest zdecydowanie mniejsza niż WWA, zatem ich mobilność 

i biodostępność będzie większa. 

Carbaryl, Carbofuran, Maneb, Atrazyna 

Związki dobrze rozpuszczalne wodzie (poza Carbarylem). Związki niechlorowe są nietrwałe 

w środowisku glebowym, a czas ich połowicznego zaniku wynosi od 7 dni dla Manebu do 29 

dni dla Atrazyny. Tworzenie form specjacyjnych będzie przebiegało podobnie do pestycydów 

chloroorganicznych. 

Tetrahydrofuran, Pirydyna, Cykloheksan, Tetrahydrotiofen, Fenol, Krezole, Ftalany 

Wymienione związki (poza cykloheksanem) zawierają w swojej budowie heteroatomy, co 

sprawia, że nabierają charakteru organicznych związków polarnych. Związki te wykazują 

powinowactwo do materii węglowej i materii organicznej, ale wraz ze wzrostem polarności 

rośnie ich powinowactwo do fazy wodnej (fazy polarnej). Zatem w środowisku mogą 

występować w trzech formach specjacyjnych. Od ich polarności zależy mobilność 

i biodostępność. 

Dostępne procedury oznaczania, oparte o instrumentalne metody chemiczne organicznych 

zanieczyszczeń gleby i ziemi, nie uwzględniają oznaczania form specjacyjnych tych 

zanieczyszczeń. 

W takiej sytuacji zaleca się by ocenić biodostępność zanieczyszczeń zawartych w określonej 

glebie wobec standardowych organizmów wskaźnikowych.   

Należy jednak dodać, że ocena biodostępności dotyczy oddziaływania wszystkich związków 

obecnych w badanej glebie, a wynik jest nie tylko efektem występowania na określonym 

poziomie stężeń określonych zanieczyszczeń, ale także wynikiem interakcji wszystkich 

biodostępnych związków (addycja, synergizm, potencjacja, antagonim). 

Ponadto oznaczanie biodostępności może być nieefektywne wobec związków lotnych 

i średniolotnych. 

W stosunku do pozostałych substancji, do których odnosi się § 1. pkt 2 Rozporządzeniu 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, można 
prognozować występowanie określonych form specjacyjnych znając budowę chemiczną 
związku (występowanie określonych grup funkcyjnych, polarność, możliwość dysocjacji) oraz 
parametry gleby/ziemi, a także stałe równowagi KOW, KAO, KWA. 
 

W normie PN-ISO 15800:2010, Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia 

człowieka większość metod podanych w tablicy 8 cytowanej normy dla związków organicznych 

jest zgodna z zamieszczonymi w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Z punktu widzenia oceny ryzyka zdrowotnego 

zastrzeżenia budzą oznaczanie zawartości sumy węglowodorów C6-C12 jako składników 
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frakcji benzyn oraz sumy węglowodorów C12-C35 jako składników frakcji olejów mineralnych. 

Wydzielone w ten sposób frakcje i sumy nie są przydatne do oceny ryzyka zdrowotnego. 

Zgodnie z metodologią US EPA należy najpierw rozdzielić frakcje węglowodorów alifatycznych 

od aromatycznych, a następnie oznaczać frakcje zawierające odpowiednią liczbę węgli: 

• frakcja aromatyczna 

o C6-C9 – benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny; 

o C>9-C16 – izopropylobenzen, naftalen; 

o C>16-C35 – fluoren, fluoranten, benzo(a) piren; 

• frakcja alifatyczna 

o C5-C8 – n heksan; 

o C>8-C16 – JP-5, JP-7, JP-8, kerozyna, odaromatyzowany uwodorniony 

destylat ropy naftowej; 

o C>16-C35 – oleje mineralne. 

Podane dla każdej frakcji związki odpowiadają wzorcom koniecznym do stosowania w celu 

oznaczenia odpowiedniej frakcji (ATSDR, 1999)  

W normie tej, podobnie jak w zapisie Ustawy POŚ w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, pojawia 

się wymaganie, co do korzystania z usług akredytowanych laboratoriów. Zapisy te nie są 

jednak precyzyjne i są mylące dla osób korzystających z wyników oznaczeń. Każda 

akredytacja jest udzielana laboratorium na określoną procedurę. Większość laboratoriów ma 

akredytację wyłącznie na pobieranie próbek, a to nie oznacza, że pozostała część badań 

obejmująca oznaczenia jest również akredytowana. W § 8 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest mowa o laboratoriach 

z odwołaniem do odpowiedniego zapisu w ustawie POŚ, a tym samym akredytowanych. 

Postuluje się uściślenie, że wymagane jest posiadanie procedury zarządzania jakością, czyli 

posiadanie przez laboratoria certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN 

ISO/IEC 17025:2005. Dodatkowo, w zakresie norm wskazanych w rozporządzeniu, laboratoria 

powinny wykazywać się posiadaniem akredytacji odpowiedniej dla zalecanej metody do 

wykonywania oznaczeń. W odniesieniu do zanieczyszczeń nie wymienionych na liście 

w załączniku 1 w tym rozporządzeniu, uznawanych za rzadkie, występujących w środowisku 

sporadycznie, powinno być dopuszczalne wykonanie oznaczeń w laboratoriach posiadających 

certyfikat systemu zarządzania jakością oraz akredytację w zakresie pobierania próbek.  

 

6.2. Biodostępność 

Norma PN-EN ISO 17402:2011, Jakość gleby – Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania 

metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych jest dostępna 

w języku angielskim i ma status Polskiej Normy.  

W normie opisano metody oceny biologicznie dostępnych form zanieczyszczeń 

(biodostępności), które nie odpowiadają całkowitej zawartości w glebie. Biodostępność może 

być oceniana za pomocą dwóch komplementarnych metod: 

• metod chemicznych (np. ekstrakcji), które odpowiadają receptorom biotycznym lub 

zanieczyszczeniom mobilnym w glebie, 

• metodom biologicznym, w których organizm jest narażany na kontakt z glebą lub 

wyciągami z gleb w celu określenia skutków narażenia (śmiertelność, inhibicja 

wzrostu), a biodostępne formy mogą być obecne, nawet jeśli nie są identyfikowane 

chemicznie.   
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Określone zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności mogą być wykorzystane 

do charakterystyki zanieczyszczonych gleb i materiałów glebowych, w tym do podejścia 

opartego na ryzyku. Zanieczyszczenia uwzględnione w normie to metale, metaloidy, 

zanieczyszczenia organiczne wraz ze związkami kompleksowymi z metalami. Niniejszą normę 

stosuje się także w przypadku metali powstałych w wyniku zachodzenia naturalnych procesów 

geologicznych i glebotwórczych (naturalna zawartość pochodzenia glebowo-

geochemicznego). 

W normie przedstawiono w sposób graficzny zależności pomiędzy frakcją całkowitą w glebie 

i materiałach glebowych oznaczaną przy pomocy metod analityki chemicznej, a frakcjami 

potencjalnie dostępnymi w środowisku – nierozpuszczalnymi i rozpuszczalnymi w wodzie 

(zaadsorbowanymi na cząstkach gleby, rozpuszczalnymi związkami kompleksowymi i jonami). 

Jako biodostępne określono tylko te zanieczyszczenia, które mogą czynnie lub biernie być 

pobierane przez organizmy podlegać dalszym przemianom metabolicznym, akumulacji, 

a w końcowym efekcie być mierzalne jako skutek biologiczny w organizmie. 

Norma odwołuje się do podawanych w innych normach funkcji gleb retencyjnej 

i środowiskowej, a także do schematów oceny ryzyka dla człowieka. Biodostępność w ujęciu 

normy dotyczy szczególnie: 

• glebowych organizmów docelowych lub biotopów (funkcje środowiskowa lub 

retencyjna), 

• organizmów zdolnych do przemian lub mineralizacji zanieczyszczeń (funkcja 

środowiskowa), 

• pobrania przez rośliny (funkcja środowiskowa), 

• pobrania przez człowieka (droga pokarmowa, oddechowa dermalna, funkcja 

środowiskowa),  

• procesów wymywania (funkcja retencyjna). 

W normie podano etapy oceny ryzyka zdrowotnego oraz możliwości wykorzystania 

charakterystyki biodostępności w czasie jej wykonywania, a także opis dróg narażenia. Norma 

zawiera metody do oceny biodostępności przy użyciu metod chemicznych i biologicznych 

w zestawieniu na rok 2005. Przegląd metod chemicznych wraz z ich zaletami i ograniczeniami 

podaje tabela 1. Natomiast w tabeli 2 zamieszczono wykaz metod oceny toksyczności dla 

organizmów glebowych.  

W normie PN-ISO 15800:2010, Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia 

człowieka przywołano także normy międzynarodowe możliwe do zastosowania w celu 

wyekstrahowania oraz oznaczenia różnych form metali i półmetali (metaloidów) w glebie. 

Podane metody ekstrakcji opisano w następujących normach: zawartości całkowitej (ISO 

14869-1, ISO 14869-2), pseudocałkowitej (ISO 11466), kompleksowej (ISO 14870). Nie 

podano norm dla słabych ekstrahentów oraz dla wody, które są liczne. Do oznaczania metali 

podano normę ISO 11047, która znalazła zastosowanie w Rozporządzeniu w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

W normie ISO/TS 17924:2007 Jakość gleby – Ocena narażenia ludzi w wyniku pobrania gleby 

i materiałów glebowych – Wytyczne do zastosowania w wyboru metod ekstrakcji opierających 

się na ocenie biodostępności/bioprzyswajalności metali znajdujących się w glebie podano 

metody i sposób ich wybierania zależny od potrzeb badań. Norma ta podaje definicje w 

większości zbieżne z normą 11704:2005 jednak wprowadzono w niej także pewne dodatkowe 
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terminy specyficzne zarówno dla oceny ryzyka zdrowotnego, jak i objaśnienia samej metody. 

Spośród nich na podkreślenie zasługują: 

• pobranie (ingestion), które w niniejszej normie oznacza przyjęcie substancji (gleby i 

materiałów glebowych) drogą pokarmową, w dokładnym tłumaczeniu do organizmu za 

pośrednictwem ust, podczas gdy w normie 11704:2005 jest to pobranie, takie jak z 

zanieczyszczoną żywnością lub bezpośrednio z glebą, w szczególności u dzieci; 

• frakcja biodostępna (bioaccessible fraction) oznacza frakcję substancji w glebie lub 

materiale glebowym, która może być uwolniona w wyniku działania kwasów 

żołądkowych i jest dostępna do absorpcji; 

• frakcja bioprzyswajalna (bioavailable fraction) oznacza substancję obecną w pobranej 

glebie lub materiale glebowym, która przechodzi do układu krążenia (naczynia 

krwionośne). 

W ocenie rozważane testy nazywane są ogólnie badaniem biodostępności in vitro.  

Do badania bioprzyswajalności zalecana jest zunifikowana metoda BARGE (Unified Barge 

Method, https://www.bgs.ac.uk/BARGE/?src=topNav), nad którą pracuje grupa robocza Unii 

Europejskiej. Celem tej sieci naukowej jest porównanie różnych metod oceny 

bioprzyswajalności metali w układzie pokarmowym wraz z ich przydatnością do oceny ryzyka 

zdrowotnego.  

Podsumowując zagadnienie ogólnie nazywane biodostępnością zarówno w odniesieniu do 

organizmów żyjących w glebie, jak i człowieka, frakcje te powinno się rozpatrywać na dwóch 

poziomach, jako potencjalnie dostępną (biodostępną) i wchłanianą (bioprzyswajalną). Poprzez 

frakcję bioprzyswajalną w odniesieniu do każdego typu organizmu należy rozumieć taką część 

substancji, która może przejść przez błony komórkowe. Normy odnoszą się głównie do metali. 

Istnieją metody nienormowane odpowiednie dla zanieczyszczeń organicznych, które można 

stosować w zależności od potrzeb. W przypadku oceny narażenia człowieka często przyjmuje 

się, że wchłanianie zanieczyszczeń organicznych jest na poziomie 100%. Jednak ekspert, 

który prowadzi ocenę znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska powinien 

rozstrzygnąć, jaki zakres badań jest właściwy dla danej funkcji gleby i celu wykonywania 

oceny.  

 

  

https://www.bgs.ac.uk/BARGE/?src=topNav
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7. Zakres i sposób badania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

terenu zanieczyszczonego i jego okolicy 

7.1. Niezbędny zakres badań budowy geologicznej terenu zanieczyszczonego 

7.1.1. Teren zanieczyszczony a region geologiczny Polski 

Większość zanieczyszczeń gleby i ziemi oraz wód gruntowych (rozumianych zgodnie z 

definicją powierzchni ziemi podaną Ustawie POŚ) wywołanych działalnością człowieka 

umiejscowiona jest, co logiczne, w górnej warstwie litosfery. W praktyce jest to zasięg kilku, 

kilkunastu metrów. Istnieją jednak przypadki stwierdzania zanieczyszczeń także w głębokich 

strefach, co może być związane z rodzajem budowy geologicznej (dużej miąższości osady 

przepuszczalne, występowanie nieciągłości osadów i okien hydrogeologicznych, skały 

spękane lub objęte procesami krasowymi, inne specyficzne sytuacje, np. uskoki typu 

rozwartego itp.). Dokumentator musi rozważyć i uzasadnić w swoim raporcie konieczność lub 

brak konieczności podjęcia badań głębszego podłoża geologicznego, mając na uwadze 

istniejącą już informację o: 

• wielkości badanego terenu,  

• rodzaju i poziomie zanieczyszczenia,  

• znanym lub oszacowanym czasie istnienia zanieczyszczenia, ewentualnie o okresie 

lub rodzaju procesów (produkcyjnych), które mogły takie zanieczyszczenie 

spowodować,  

• sposobie wykorzystania terenów sąsiadujących lub innych miejsc i obiektów mogących 

być przyczyną zanieczyszczenia (takich jak np. emitory spalin i pyłów – kominy, hałdy, 

składowiska itp.). 

Dane te powinny wypływać z prawidłowej oceny przeprowadzonej zgodnie 

z Rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi. Zawsze jednak należy być otwartym na uwzględnienie nowych informacji, szczególnie 

pochodzących z archiwów (poszerzone badania historyczne), od świadków (np. informacje 

o zaistniałych awariach, wypadkach itp.) lub z dodatkowych, aktualnych danych 

geochemicznych (badania kontrolne i nadzór prac remediacyjnych).  

Jak wspomniano wcześniej, kwestia zanieczyszczeń antropogenicznych dotyczy najczęściej 

głębokości do kilku, kilkunastu metrów. To strefa oczywistego kontaktu przeciętnego człowieka 

z ziemią (gleba, emisje z powietrza glebowego, pylenie, podłoże dla roślin jadalnych, podłoże 

dla roślin z grup fitoremediacyjnych), ale też kontaktu z materiałem ziemnym wydobywanym 

z wykopów pod nowe inwestycje itp. Mimo to, nie można zapomnieć o wnikliwym 

przeanalizowaniu możliwości głębokiej migracji zanieczyszczeń i zanieczyszczeniu wód 

gruntowych, następnie wód podziemnych użytkowanych dalej jako wody przeznaczone do 

spożycia.  

Sprawa wód gruntowych wynika z definicji powierzchni ziemi, gdzie przytacza się art. 9 ust. 1 

pkt 22 Prawa wodnego: wody gruntowe to rodzaj wód podziemnych, które pozostają 

w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. Z definicji, badając problematykę 

ochrony powierzchni ziemi, wyłącza się zatem wody podziemne oddzielone od gleby lub 

podglebia przynajmniej wąską strefą nienasyconą (strefą aeracji). To tworzy pole do dalszego 

pomijania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami, które z uwagi na specyficzne 

własności niektórych substancji lub głębokość położenia uszkodzonej infrastruktury, szybko 

docierają przez strefę aeracji do warstwy nasyconej i tam wyraźnie dają znać o sobie 

powodując degradację jakości w szerokim promieniu. Wody podziemne (w tym wody 
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gruntowe) to zarówno medium transportujące, ale też bardzo wrażliwy receptor, którego 

uszkodzenie wywołuje długofalowe, negatywne skutki dla środowiska i dla ludzi.   

Takie zjawiska wcale nie są rzadkością, a niosą duży potencjał ryzyka, bowiem wód 

podziemnych najczęściej nie bada się z uwzględnieniem specyficznych substancji, 

szczególnie takich, które nawet występując w ilościach poniżej limitu detekcji odkładają się 

w organizmach ludzi i zwierząt. Wystarczy tu wymienić problemy oddziaływania wód 

kopalnianych, wód zanieczyszczonych TZO (ujęcia w rejonie Stalowej Woli, Tarnowskich 

Górach itp.). Wciąż panuje przekonanie, że warstwy nieprzepuszczalne dla wód, będące de 

facto izolacją poziomów wodonośnych, stanowią wystarczającą barierę dla zanieczyszczeń. 

Niestety teraz, po kilkudziesięciu latach od zastosowania na szeroką skalę związków 

organicznych (węglowodorów chlorowanych, węglowodorów aromatycznych), takich, których 

ciężar właściwy większy od wody wywołuje dodatkową migrację grawitacyjną ku spągowi 

warstwy wodonośnej, rozpoznaje się przypadki skażenia wód nawet w poziomach głębszych. 

Odpowiedzialne za to są zarówno okna hydrogeologiczne, jak i niewystarczająca miąższość 

lub jakość warstw izolujących, albo nieprawidłowo wykonane otwory badawcze lub 

eksploatacyjne. 

Reasumując: możliwość migracji konkretnych, już rozpoznanych substancji powodujących 

ryzyko, musi być uwzględniona wobec lokalizacji ocenianego terenu i jego sąsiedztwa 

w charakterystycznych, regionalnych warunkach geologicznych. 

Wracając do definicji wód gruntowych można się zatem zastanawiać, co tak naprawdę jest 

podglebiem, którego zasięg głębokościowy jest znacznie większy niż np. zasięg gleby. 

Udowodniona bowiem styczność strefy nasyconej z podglebiem dawałaby szansę na 

konsekwentne śledzenie i powiązanie występowania substancji powodujących ryzyko, których 

źródło zlokalizowane jest na przedmiotowym terenie zanieczyszczonym. Podglebie 

definiowane jest jako przestrzeń gruntu znajdująca się pomiędzy glebą a skałą macierzystą. 

Mimo upływu lat i rozwoju prawa środowiskowego, nadal trudno jest jednoznacznie określić 

„jak wysoko” oraz „jak głęboko” przebiegają granice przestrzenne powierzchni ziemi (Górski, 

2007).  

W mniemaniu autorów niniejszego opracowania istnieje duża potrzeba łączenia genezy 

zanieczyszczenia wód podziemnych z ustalonym na powierzchni ziemi ogniskiem skażenia, 

szczególnie w kontekście możliwej oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska, a w konsekwencji z wymogiem opracowania planu remediacji także dla wód 

podziemnych i jego skutecznej realizacji. Problem ten bowiem nadal wymyka się z kompetencji 

regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a decyzje remediacyjne RDOŚ dotyczą 

konkretnych działek geodezyjnych, w ich granicach prawnych. Zanieczyszczenia migrujące 

z wodami gruntowymi, czy powietrzem glebowym nie uznają przecież takich granic. 

 

7.1.2. Badanie płytkich warunków geologicznych terenu zanieczyszczonego 

Zachodzi pytanie: w jakich sytuacjach konieczne jest wykonanie powtórnych lub dodatkowych 

badań geologicznych na terenie, który uznano za zanieczyszczony? Podstawowym 

elementem w udzieleniu odpowiedzi jest ustalenie, która badana strefa i jakie medium jest 

nośnikiem substancji powodujących ryzyko. 

Jeśli zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi wyznaczono prawidłowo ilość sekcji do badania warstwy powierzchniowej, 

tj. dla głębokości 0,0-0,25 m, a którakolwiek z tych sekcji scharakteryzowana przez próbkę 
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reprezentatywną posiada przekroczoną zawartość jakiejkolwiek z badanych substancji 

powodujących ryzyko, to z ekonomicznego oraz pro-środowiskowego punktu widzenia należy 

obliczyć, czy bardziej korzystne jest traktowanie całej kubatury (iloczyn miąższości 0,25 m oraz 

powierzchni sekcji) jednolicie w dalszych procesach remediacyjnych, czy korzystniejsze jest 

dokonanie dokładniejszego podziału sekcji i wykonanie analogicznych kroków 

próbkobiorczych i analitycznych na reprezentacji (15 zmieszanych próbek pojedynczych) 

z mniejszej powierzchni. Taki zabieg zwykle powoduje ujawnienie, w jakiej części pierwotnej 

sekcji znajduje się zanieczyszczenie. 

Przy geometrycznie równym podziale powierzchni sekcji na cztery podsekcje można uzyskać 

w 25%, 50% lub 75% zmniejszenie powierzchni (i kubatury) uznanej wcześniej za 

zanieczyszczoną, a w skrajnych przypadkach tak wykonane badania szczegółowe mogą także 

wykluczyć występowanie zanieczyszczenia co kończy proces identyfikacji terenu lub jego 

części, w myśl §12 Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. To przekłada się w prosty sposób na doprecyzowanie przedmiotowej oceny 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, a w przypadku powstania 

wymogu dokonania remediacji zmniejsza koszty koniecznej interwencji remediacyjnej. Wciąż 

tak często stosowane usuwanie zanieczyszczonej gleby i ziemi może być zatem wyraźnie 

ograniczone, co przynosi oszczędności podmiotowi zobowiązanemu do wykonania remediacji, 

ale też oszczędza środowisko (likwiduje zbędny transport, ogranicza zapełnianie składowisk, 

płyt remediacyjnych, nie zniechęca inwestorów do zagospodarowywania terenów typu 

brownfield zamiast greenfield itp.). 

Niezależnie od powyższego, decyzja o podzieleniu zanieczyszczonej sekcji na części musi 

wynikać z kilku dodatkowych przesłanek. Można do nich zaliczyć: 

• zróżnicowanie gleby na obszarze sekcji (tu zalicza się także powierzchniową warstwę 

wszelkich nasypów, które często nie są homogeniczne w swoim składzie);  

• zróżnicowanie pokrycia powierzchni, precyzyjne wyodrębnienie powierzchni 

uniemożliwiających pobranie próbek pojedynczych dla stworzenia próbki 

reprezentatywnej; 

• ponowne przeanalizowanie funkcji terenu i infrastruktury (istniejącej obecnie lub 

w przeszłości); 

• rodzaj substancji lub grupę substancji odpowiedzialnych za uznanie sekcji w badaniach 

wstępnych za zanieczyszczoną – szczególnie od rodzaju substancji, poziomu 

wykrytych stężeń w próbce reprezentatywnej, mobilności tych substancji, faktycznego 

lub potencjalnego źródła pochodzenia warto uzależnić sensowność dokonywania 

podziału sekcji na podsekcje. 

Zaproponowany powyżej sposób postępowania w badaniach szczegółowych w warstwie  

0,0-0,25 m różni się zasadniczo od zapisu pkt. 2 w §10 Rozporządzenia w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gdzie podano, iż etap piąty 

identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmujący przeprowadzenie badań szczegółowych 

polega na „określeniu głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań w przedziale 

o miąższości 0-0,25 m ppt oraz głębiej niż 0,25 m ppt, aż do głębokości poniżej występowania 

zanieczyszczenia”. Dokładne zastosowanie tego zalecenia, tj. dzielenie na warstwy 

(rozpoziomowanie) strefy glebowej 0,0-0,25 m, jest możliwe w warunkach badań naukowych. 

W praktyce remediacyjnej zaś zastosowanie jakichkolwiek zabiegów remediacyjnych, np. 

wobec warstwy 0,1-0,15 m, jest technicznie nieopłacalne, trudne, wręcz niewykonalne. 

Wskazanie warstwy o miąższości mniejszej niż 25 cm jako, wymagającej selektywnego 
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usunięcia jest obarczone i tak konsekwencją usunięcia przez lemiesz koparki lub spychacza 

warstwy o większej miąższości. Wynika to z nierówności terenu, ruchu ciężkiego pojazdu, 

precyzji pracy operatora, czy ostatecznie też koniecznego zapasu (bufora) gwarantującego 

pełne usunięcie zanieczyszczonej warstwy. 

Inaczej mówiąc, do badań szczegółowych w zanieczyszczonych sekcjach proponuje się 

podział pionowy, a nie poziomy.  

Opisany §10 w punktach 1 i 2 wskazuje na konieczność przyjęcia indywidualnej strategii 

poboru próbek z poziomów głębszych niż 0,25 m ppt, gdy zachodzi potrzeba badań 

szczegółowych. Konsekwencje wykrytych zanieczyszczeń w postaci wskazań dla remediacji 

są dużo poważniejsze, gdyż znacząco rośnie kubatura ziemi wymagającej remediacji. W tej 

sytuacji korzystne jest iteracyjne podejście do badań na próbkach pobieranych wokół próbki 

zanieczyszczonej tak, by możliwie precyzyjnie ustalić rozmiar przestrzeni zanieczyszczonej.  

Pobranie próbek dodatkowych, uszczegóławiających, musi wynikać z rodzaju gruntu oraz 

rodzaju substancji i wykrytego stężenia zanieczyszczeń, co jest przyczyną dokładniejszych 

badań. Trzeba także uwzględnić występowanie płytkich wód gruntowych, wód zawieszonych, 

a nawet wysięków, bo te czynniki sprzyjają lub potwierdzają warunki sprzyjające 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia.  

Każdy element informacji o płytkiej budowie geologicznej staje się ważny i ma wpływ na ocenę 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, a następnie na dobór metody 

remediacji i jej zasięg. W przypadku, w którym pobrana pojedyncza próbka jest 

zanieczyszczona należy kolejno:  

• sprawdzić, czy jest to zjawisko jednostkowe, incydentalne i wykluczyć błąd 

próbkobiorcy oraz błąd analityczny; 

• ustalić, czy stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej zawartości wykracza poza 

granice możliwego błędu oznaczenia dla danej metody analitycznej (dopuszczalny błąd 

oznaczenia musi być podany w każdym raporcie z badań metodami akredytowanymi); 

• pobrać próbki dodatkowe w równych odległościach (wyznaczając sferę) wokół miejsca, 

skąd pochodziła zanieczyszczona próbka. Jako podstawowy promień sfery do badań 

uszczegóławiających zaleca się przyjąć odcinek 2 m, co jest spójne z określeniem 

dotyczącym głębokości pobierania próbek zawartym w Rozporządzeniu w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziem w §9 w pkt. 5c. 

Badania powtarzać rozszerzając przestrzeń do miejsc uzyskania próbek 

o nieprzekroczonych zawartościach dopuszczalnych. 

W ten sposób możliwe jest określenie miejsca i wymiarów przestrzennych ogniska 

zanieczyszczenia.  

Należy mieć świadomość, że śledzenie rozmiarów przestrzeni zanieczyszczonego gruntu 

może doprowadzić nawet do przekroczenia wyznaczonej wcześniej dla badań 

powierzchniowych granicy pomiędzy sekcjami.  

Informacja o ilości i zlokalizowaniu w ziemi nagromadzenia substancji powodującej ryzyko 

uzupełniając dane o specyficznych cechach danej substancji poprawia jakość (ew. możliwość 

lepszej) oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Uwaga: prowadząc wyżej opisane badania należy uwzględniać specyfikę migracji różnych 

substancji zarówno w warunkach osadów w strefie aeracji jak i saturacji. Zaleca się 
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rozpoznanie profilu oraz rozpoznanie poprzez pobranie i zbadanie próbek ziemi w całej 

strukturze, w której wykryto zanieczyszczenie, aż do radykalnej zmiany warunków 

litologicznych. Ilustruje to rysunek 1.  

W otworze A nie uwzględniono, że substancja wykryta w próbce zanieczyszczonej, ze względu 

na swój ciężar właściwy większy od wody opada ku spągowi warstwy przepuszczalnej i należy 

to sprawdzić mając informacje z otworu B o głębokości i rodzaju warstwy nieprzepuszczalnej. 

C – stężenie substancji powodującej ryzyko, DS – dopuszczalne stężenie substancji 

powodującej ryzyko, wg przepisów Ustawy POŚ. 

 

Rysunek 1. Schemat występowania ciężkiej niewodnej fazy ciekłej (ang. DNAPL) w środowisku gruntowo-

wodnym i wskazanie na niewłaściwą strategię opróbowania gruntu 

 

7.2. Niezbędny zakres badań warunków hydrogeologicznych terenu 

zanieczyszczonego 

Woda obok powietrza atmosferycznego oraz powietrza glebowego jest jednym z bardziej 

mobilnych mediów w środowisku, ale ze względu na swoje własności jako rozpuszczalnik oraz 

swoją gęstość ma możliwość transportu zarówno cząstek substancji hydrofilowych jak 

i hydrofobowych. Znikoma nieraz rozpuszczalność tych drugich w wodzie nie wyklucza 

wykrycia ich obecności w środowisku wodnym, ustalenia drogi migracji oraz potencjalnego 

źródła, należy jedynie prowadzić odpowiedni sposób pobierania próbek oraz prawidłowo 

zinterpretować wyniki. 
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Trzeba też wyraźnie zaakcentować fakt, że gleba i ziemia są z natury ośrodkami o dużej 

heterogeniczności, zatem jedynie woda gruntowa i powietrze gruntowe są mediami niosącymi 

informację uśrednioną, charakteryzującą geochemicznie znaczną przestrzeń gruntu (gleby 

i ziemi) wraz z jego antropogenicznymi składnikami (nasypami, odpadami, infrastrukturą  

pod- i nadziemną). Wobec tego badanie mediów bardziej homogenicznych i znacznie bardziej 

mobilnych niż gleba i ziemia ma znaczenie zarówno przy wstępnej, przeglądowej 

charakterystyce terenu, jak też na etapie oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska. 

Woda jest też zasobem środowiska niezbędnym do życia organizmów, przy czym szczególnie 

wody podziemne (w tym wody gruntowe) mają ograniczoną zdolność do samooczyszczania, 

dlatego wszelkie przejawy zanieczyszczenia tych wód muszą mieć wpływ na prowadzoną 

ocenę znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. 

Z tych powodów, w razie uznania w wyniku dokonanej oceny terenu za zanieczyszczony, dla 

określenia zagrożenia o stopniu znacznym, konieczne jest zweryfikowanie wcześniejszych 

informacji na temat rodzaju i jakości wód gruntowych występujących na danym terenie. 

Świadome użycie liczby mnogiej „wód” wynika z potrzeby zbadania także sąsiadującego 

w pionie poziomu wodonośnego, jeśli zanieczyszczenie stwierdzono w konkretnej warstwie 

wodonośnej. Konieczne jest zatem ustalenie następujących parametrów: 

• rodzaj i charakter poziomu wodonośnego (warstwy wodonośnej lub strefy wodonośnej) 

o poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym – przypadek najczęściej 

spotykany w kontekście badań terenów zanieczyszczonych, gdy woda ma 

kontakt z zanieczyszczeniami bezpośrednio lub przez strefę aeracji. Mimo 

braku izolacji, z powodu łatwej dostępności poziomy takie są wykorzystywane 

do zaopatrywania lokalnych ujęć wód. W takiej sytuacji istotne jest ustalenie 

miąższości strefy aeracji, zakresu ruchów pionowych zwierciadła wody, 

prędkości (najczęściej prędkości efektywnej) wody oraz kierunku przepływu, 

obiektów wrażliwych na kierunku spływu (ujęć, źródeł, wód otwartych będących 

w kontakcie hydraulicznym). Ten przypadek wód gruntowych kwalifikuje się, 

według definicji Ustawy POŚ, do zakresu badania powierzchni ziemi; 

o poziom wodonośny o zwierciadle napiętym – przypadek częstszy w odniesieniu 

do niżej ległych warstw wodonośnych, gdy kontakt z zanieczyszczeniami może 

odbywać się poprzez warstwę wodonośną położoną wyżej, nad warstwą 

izolującą albo zanieczyszczenie może przenikać przez istniejące otwory 

wykonane sztucznie. Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy braku możliwości 

mieszania się wód z obu poziomów, migracja zanieczyszczeń, szczególnie 

ciężkiej fazy niewodnej (ang. DNAPL), może odbywać się grawitacyjnie 

i pokonywać izolację warstw wodonośnych, gdy jest ona niewielka, 

słaboprzepuszczalna, gdy istnieją sedymentacyjne lub erozyjne okna 

hydrogeologiczne lub gdy źle wykonano lub nieprawidłowo zlikwidowano otwór 

wiertniczy sięgający do danego poziomu wodonośnego. Tego rodzaju poziomy 

wodonośne są częściej wykorzystywane do zaopatrywania w wodę ujęć dla 

dużych odbiorców, np. ujęć komunalnych, z powodu istnienia izolacji i lepszego 

zabezpieczenia przed napływem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 

W takiej sytuacji istotne jest ustalenie miąższości, litologii i ciągłości warstwy 

izolującej poziomy wodonośne, różnicy poziomów statycznych w obu 

poziomach, prędkości (najczęściej prędkości efektywnej) wody oraz kierunku 

przepływu i ustalenie obecności ujęć wód zlokalizowanych na kierunku 
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odpływu. Ten przypadek wód podziemnych tylko warunkowo kwalifikuje się, 

według definicji Ustawy POŚ, do zakresu badania powierzchni ziemi, tj. tylko 

wówczas, gdy poziom wodonośny kontaktuje się z wyżej położonymi wodami 

gruntowymi, a te z podglebiem i/lub glebą; 

o poziom wodonośny zawieszony – przypadek szczególny poziomu o zwierciadle 

swobodnym, występujący w strefie aeracji nad głównym poziomem 

wodonośnym. Jest silnie zależny od opadów powierzchniowych i z reguły nie 

ma spadku hydraulicznego (brak naturalnego kierunku przepływu). Rzadko jest 

wykorzystywany jako źródło wody, jednak w sytuacji kontaktu 

z zanieczyszczeniem nabiera charakteru naturalnego wyciągu wodnego 

(eluatu wodnego). Dzięki temu jakość zgromadzonej tam wody dobrze oddaje 

wpływ ogniska zanieczyszczenia na środowisko gruntowo-wodne. W razie 

nawiercenia wód zawieszonych wykazujących wyraźne zanieczyszczenie 

zaleca się dużą ostrożność w dalszym wierceniu, by nie doprowadzić do 

perforacji powierzchni izolującej (podpierającej wody zawieszone) i nie 

zwiększać zagrożenia dla niżej położonego poziomu głównego. Rozpoznanie 

takiego poziomu wymaga znacznej wiedzy o budowie geologicznej badanego 

rejonu. Ten przypadek rodzaju wód gruntowych kwalifikuje się, według definicji 

Ustawy POŚ, do zakresu badania powierzchni ziemi. 

• miąższość i budowa warstwy nienasyconej, 

• miąższość i budowa warstwy izolującej, 

• istniejący gradient hydrauliczny i możliwość samooczyszczania się wód, 

• sąsiedztwo i kontakt z odbiornikami powierzchniowymi (źródła, rowy, cieki 

powierzchniowe), 

• sposób i intensywność wykorzystania wód podziemnych (ujęcia indywidualne, 

przemysłowe, komunalne, odwodnienia kopalń, ich wydajność na dobę itp.) 

• cechy jednolitej części wód podziemnych (jcwpd), w tym jakość wód, potrzebę ich 

uzdatniania itp. 

Te czynniki muszą być brane pod uwagę przy ocenie znacznego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska. Łatwo sobie bowiem wyobrazić sytuację, gdy trwałe zanieczyszczenia 

organiczne, np. pestycydy chloroorganiczne ze starego mogilnika docierają wraz wodami 

podziemnymi do ujęcia wód zaopatrującego wodociąg. Mieszkańcy korzystając z takiej wody 

byliby permanentnie poddani ekspozycji na szkodliwe substancje przez wszystkie drogi 

narażenia, a szczególnie drogą pokarmową. 

 

7.3. Kwestia prowadzenia niezbędnych badań geologicznych i hydrogeologicznych 

w okolicy terenu zanieczyszczonego 

Z prawnego punktu widzenia osoby trzecie mają, co do zasady, obowiązek nieingerowania 

w cudze prawo własności oraz nieprzeszkadzania właścicielowi w jego wykonywaniu. 

Jednakże z technicznego punktu widzenia korzystne, a często wręcz konieczne jest 

przeprowadzenie badań geologicznych oraz hydrogeologicznych na terenach sąsiadujących 

w okolicy terenu zanieczyszczenia. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy na jednym 

z terenów występuje zanieczyszczenie pochodzące prawdopodobnie z terenów 

sąsiadujących. 

W praktyce problematyka kwestii prowadzenia powyższych niezbędnych badań jest 

zróżnicowana w zależności od struktury własnościowej terenów sąsiadujących. Z tej 

perspektywy konieczne jest rozróżnienie trzech zasadniczych przypadków: 
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• właściciel terenu zanieczyszczonego jest również władającym powierzchnią ziemi 

terenu sąsiadującego; 

• właścicielem terenu sąsiadującego jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego; 

• właścicielem terenu sąsiadującego jest osoba trzecia. 

W pierwszym przypadku, czyli gdy właścicielem jest ta sama osoba, nie jest konieczne 

uzyskanie czyjejkolwiek zgody na wejście na teren sąsiedni lub przeprowadzenie na tam 

badań w związku z wykrytym w zanieczyszczeniem. 

W przypadku, gdy teren sąsiedni należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, istnieje możliwość wejścia na teren sąsiedni i przeprowadzenia badań po 

rozpatrzeniu wniosku o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na potrzeby 

przeprowadzenia badań gleby, ziemi i wód gruntowych. W praktyce spotykane są przypadki, 

w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego udziela takiej zgody. 

Ostatnia omawiana sytuacja, czyli kiedy teren sąsiedni stanowi własność osoby trzeciej, może 

powodować znaczne utrudnienia. Związane są one z brakiem nałożenia obowiązku prawnego 

na osoby trzecie, aby te udostępniały swoje ziemie do celów badawczych. Brak takiego 

obowiązku zachodzi nawet wtedy, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 

przedmiotowy teren sąsiadujący jest przyczyną zanieczyszczeń. Ponadto warto zaznaczyć, że 

osoby trzecie mogą sprzeciwić się poddaniu swojej własności badaniom ze względu na obawę 

wykrycia na ich terenach aktualnego lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

co nakłada na te podmioty związane z tym obowiązki. 

Ustawa POŚ implikuje pewne obowiązki na władającego ziemią w przypadku, gdy występuje 

na niej zanieczyszczenie. Zaliczają się do nich m.in. obowiązek przeprowadzenia remediacji 

lub obowiązek zgłoszenia zanieczyszczenia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Na gruncie Ustawy POŚ występują dwa podmioty uprawnione do przymusowego nałożenia 

obowiązku zbadania terenów lub przeprowadzenia takich badań. Są nimi: 

• starosta lub osoba przez niego uprawniona; 

• regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

W przypadku zanieczyszczeń historycznych, starosta lub upoważniona przez niego osoba, 

mają prawo wejść na teren władającego powierzchnią ziemi w celu wykonania badań 

zanieczyszczenia gleby i ziemi, a władający jest obowiązany umożliwić wykonywanie badań 

na terenie będącym w jego władaniu. Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić fakt występowania zanieczyszczeń 

staroście.  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wykonywać badania zanieczyszczenia gleby 

i ziemi w celu potwierdzenia występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

lub w celu opracowania planu remediacji, a władający powierzchnią ziemi jest obowiązany 

umożliwić wykonywanie tych badań. 

Kolejna sytuacja możliwości wejścia na teren osoby trzeciej w celu przeprowadzenia badania 

gruntu nasuwa się na płaszczyźnie Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.) 

i zachodzi w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z art. 142 k.c. właściciel nie 

może się sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, 

jeśli jest to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom 
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majątkowym. Ustawodawca zawarł jednak warunek, aby grożąca dobrom majątkowym szkoda 

była oczywiście i współmiernie większa aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść właściciel 

wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. Przepis ten dotyczy jednak wyłącznie 

sytuacji, w której zagrożenie naruszenia dóbr majątkowych jest realne i bezpośrednie. Ocena 

wystąpienia stanu wyższej konieczności musi zostać dokonana zawsze z uwzględnieniem 

konkretnego przypadku. Decydujące znaczenie ma tu obiektywna wartość rzeczy 

i zagrożonego dobra majątkowego oraz obiektywne wystąpienie niebezpieczeństwa 

i bezpośredniego zagrożenia określonego dobra, osobistego czy majątkowego. Tym samym 

możliwość powołania się na ten przepis w kontekście możliwości weryfikacji czy źródłem 

zanieczyszczenia jest działka sąsiednia będzie w praktyce ograniczona do wyjątkowych 

przypadków. 

Konstytucja RP stanowi, że każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Przepis ten, jednakże 

pozostanie fikcją, jeśli nie zostanie on zagwarantowany przez odpowiednie przepisy 

wykonawcze. Wydaje się, że problem ten powinien stanowić przedmiot zainteresowania władz 

ustawodawczych, zwłaszcza że obowiązek wspierania działań w tym zakresie nakłada na nie 

sama konstytucja. Na razie jednak mamy do czynienia z niezamierzoną luką prawną, którą 

zapełnić można jedynie odpowiednim uregulowaniem. 

Niemniej istnieje szereg metod interpretacji danych geologicznych, które mogą być pomocne 

przy ustaleniu budowy geologicznej na sąsiednich działkach, czyli w okolicy terenu 

zanieczyszczonego. Należy do nich klasyczna metoda interpolacji i ekstrapolacji danych 

stosowana przy wykonywaniu przekrojów geologicznych. Dane z wierceń archiwalnych, 

udokumentowane prace geotechniczne oraz wszelkie informacje z wykopów, studni kopanych 

itp. z terenów nawet położonych dalej, poza terenem bezpośrednio sąsiadującym, mogą być 

przydatne. Rozszerzone spojrzenie na kilka nieruchomości to często już skala szczegółowej 

mapy geologicznej 1:25000 lub 1:50000, z której można wysnuć wnioski dotyczące rodzaju 

i układu skał na przedmiotowym terenie i w jego otoczeniu. 

Jednak informacja stricte geologiczna nie jest wystarczająca do oszacowania obecności 

substancji powodujących ryzyko w okolicy. Tu z pomocą przychodzą badania 

hydrogeologiczne. Dla substancji o dobrej rozpuszczalności, które migrując z wodą podziemną 

tworzą stopniowo formę chmury (na skutek dyfuzji) stosunkowo łatwo wskazać obszar, 

z którego chmura pochodzi. Wynika to z różnicy stężeń, co można zbadać mając na 

przedmiotowej działce przynajmniej dwa lub trzy punkty pomiarowe (studnie lub piezometry). 

Znacznie trudniej znaleźć przyczynę zanieczyszczenia wód podziemnych związkami 

organicznymi, wśród których znaczna grupa to substancje hydrofobowe. Przemieszczają się 

one zgodnie z ruchem linii prądu w wodzie, tworzą specyficzne smugi lub warkocze. Migracja 

tych związków z reguły jest znacznie wolniejsza od przepływu wody na skutek czynników 

retardacji. Wspomniane smugi związków hydrofobowych znacznie wolniej ulegają 

dyfuzyjnemu rozcieńczeniu, stąd nawet na długich dystansach smugi mogą być stosunkowo 

wąskie. Ich wykrycie jest zatem dość trudne. Można to zrobić metodą IPT (Immision Pumping 

Tests – imisyjnych pompowań testowych) oraz metodą „backtracking”, która polega na 

wstecznym śledzeniu po drodze migracji substancji do jej źródła. Różne substancje 

organiczne, np. BTEX, WWA lub węglowodory chlorowane, mogą tworzyć różnej długości 

smugi. Ustalenie zaś, że ognisko zanieczyszczenia wód zlokalizowane jest poza badaną 

działką jest kluczowe do podjęcia odpowiednich środków remediacyjnych (zabezpieczających) 

oraz do oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Nierzadko bowiem zdarzają 

się sytuacje, w których mimo wykonania szeregu prac remediacyjnych (np. wymiany 
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zanieczyszczonego gruntu) występuje nadal zagrożenie dla ludzi i środowiska na skutek 

nieustającej migracji skażeń z wodami podziemnymi. 

W tym miejscu warto podkreślić, że priorytetem działań zmierzających do zmniejszenia 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska musi być najpierw likwidacja 

źródła zanieczyszczenia, czyli likwidacja lub zatrzymanie przyczyny a nie skutków. Ma to 

uzasadnienie głównie ekonomiczne, ale też środowiskowe. Prowadzenie prac remediacyjnych 

na terenie zanieczyszczonym przy stale aktywnym emitorze zanieczyszczeń jest 

nieefektywne, a zatem bezcelowe. 

 

7.4. Właściwe sposoby badania budowy geologicznej i badania warunków 

hydrogeologicznych terenu zanieczyszczonego i jego okolicy 

Badania szczegółowe terenu zanieczyszczonego polegają z jednej strony na kontroli 

obecności zanieczyszczeń wykrytych w badaniu wstępnym, weryfikacji poziomu stężeń 

substancji, a z drugiej strony zmierzają do doprecyzowania granic występowania 

zanieczyszczeń, uzupełnienia ich listy, bo tylko w ten sposób można doprowadzić do 

prawidłowego przygotowania projektu planu remediacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla 

ustalenia takiej konieczności należy na etapie badań szczegółowych zaplanować tak badania, 

w tym sposób i metody prowadzenia badań analitycznych, by określić postaci chemiczne, 

w jakich występują substancje powodujące ryzyko. Umożliwia to następnie dalsze kroki, 

tj. ocenę ryzyka i ocenę znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 

Ponieważ badania wstępne były oparte na poborze próbek środowiskowych i ich analizie, 

także w badaniach szczegółowych nadal istnieje potrzeba pobierania próbek.  

Warto jednak zauważyć, że zdefiniowana wstępnie substancja lub grupa substancji 

powodujących ryzyko, której stężenia zdecydowały o uznaniu terenu za zanieczyszczony, 

implikuje odpowiednie sposoby dalszego badania. Konieczna jest przede wszystkim zmiana 

jakości i niektórych metod. 

Wspomniane już, zaproponowane dzielenie sekcji na cztery „podsekcje” to nic innego jak 

zwiększenie precyzji poszukiwań, gdzie zamiast 15 próbek pobieramy 60 próbek 

pojedynczych w czterech grupach.  

W badaniach wstępnych (określonych jako element etapu czwartego identyfikacji terenu 

zanieczyszczonego - §9 Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi) nie prowadzi się badania próbek innych niż próbki gleby 

i ziemi. To samo dotyczy etapu piątego (§10 tamże), gdzie opisano prowadzenie badań 

szczegółowych. 

Jednak dla prawidłowej oceny ryzyka i znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska należy niekiedy poszerzyć badania o próbki z innych mediów. 

Dobrym przykładem zmiany jest problem badania związków lotnych. Wykrycie substancji 

o właściwościach lotnych lub półlotnych w próbkach stałych pobieranych zgodnie ze wskazaną 

w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi normą powinno sprowokować pytanie: jak duży był ubytek substancji w danych 

warunkach otoczenia i przy danej metodzie próbkobiorczej? Wiadomo, że dalsze straty 

związków lotnych są nieuniknione na etapach przechowywania i transportu próbki gruntu, jej 

przygotowania do analiz i następnie podczas samej analizy. Warto zatem zmienić kierunek 

badania i nie badać zawartości substancji lotnej w próbce gruntu, lecz w powietrzu gruntowym. 
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W tym celu stosowane są już od wielu lat odpowiednie urządzenia posiadające możliwość 

zasysania powietrza (tu: powietrza gruntowego) i poboru próbki. Może być to próbka powietrza 

w postaci napełnionego specjalnego balonu, którego zawartość analizowana jest następnie 

detektorami gazów w warunkach laboratoryjnych albo też może to być próbka wykonana in 

situ z przefiltrowania określonej ilości powietrza w rurce zawierającej odpowiedni adsorbent 

(np. węgiel aktywny). Każda technika ma swoje zalety i wady, stąd należy odpowiednio 

rozważyć, którą z nich wybrać. Metody nie różnią się zatem zasadniczo od tych, które 

stosowane są do badań w powietrzu atmosferycznym, na stanowiskach pracy itp. Jednak 

konieczne jest wykonanie (osadzenie i uszczelnienie) odpowiednich rurek badawczych 

w osadach porowatych, z których można czerpać powietrze gruntowe. Przy odpowiedniej 

konstrukcji już istniejących piezometrów można wykorzystać także i te otwory do badania 

emisji związków lotnych z gruntu. Warto tu zaznaczyć, że mowa o powietrzu gruntowym, co 

nie jest równoznaczne z powietrzem glebowym. Na terenach zdegradowanych, 

poprzemysłowych, czyli określanych jako brownfields, wpływ emisji powietrza gruntowego na 

ludzi może być znaczący, ponieważ: 

• gleba ma tu często charakter niepełny, ma małą miąższość i słabe zdolności 

buforujące/sorpcyjne; 

• w podłożu warstwy glebowej, ale też pod drogami, wokół budynków itp. występują 

nasypy antropogeniczne – mają one z reguły znaczną porowatość i mogą umożliwiać 

migracje gazów na znaczne odległości oraz gromadzenie się gazów pod szczelnymi 

nawierzchniami; 

• w strefach głębszych, od metra do kilku metrów, występuje często nagromadzenie 

infrastruktury podziemnej – w jej kanałach i rozluźnieniach gruntu, w otoczeniu rur, 

przewodów itp. łatwo mogą migrować substancje lotne, tą drogą gazy mogą też 

docierać i gromadzić się w pomieszczeniach budynków, najczęściej w kondygnacjach 

podziemnych. 

Do szybkiej i stosunkowo prostej prospekcji lotnych związków organicznych na terenach 

zanieczyszczonych zalecane są niekiedy przenośne detektory jonizacyjne (FID/PID). Poza 

licznymi zaletami jako mobilne chromatografy gazowe mają one jednak szereg wad, jak 

choćby brak możliwości pomiaru nieorganicznych związków lotnych, niewykrywanie związków 

organicznych ulegających szybkiemu utlenieniu oraz ocenianie stężenia gazów jako sumy (np. 

całkowita zawartość węglowodorów lotnych) w przeliczeniu na gaz, który posłużył do kalibracji 

urządzenia. Zatem w czasie prac ziemnych (np. podczas wykopów) lub przy poszukiwaniu 

obszaru o maksymalnej emisji może być on bardzo przydatny. Nie ma jednak zastosowania 

do pomiaru konkretnej substancji, której zawartość w 1 m3 powietrza musi być znana do 

dokonania oceny ryzyka i zagrożenia. 

Reasumując: przy założeniu pewnej homogeniczności, w tym równomiernej porowatości, 

konkretnej warstwy osadów (nasypów, piasków w strefie nienasyconej) możliwe jest 

określenie lokalizacji ogniska zanieczyszczenia, które jest emitorem danej substancji. 

Precyzyjne badanie wód podziemnych przy zastosowaniu poboru próbek metodą wolnego 

pompowania (low flow) także znacząco pomaga w określeniu zagrożenia. Jako przykład może 

posłużyć problematyczna obecność chlorku winylu czyli chloroetenu, C2H3Cl (ang. VC), który 

jest uznawany za silnie kancerogenny, zaś jego lotność (większa niż lotność benzenu) 

powoduje, iż w normalnych warunkach próbkobiorczych nie można go dostarczyć wraz 

z próbką gruntu do laboratorium. Nawet pobór próbek w tubach (próbniki wciskane lub 

wbijane) nie chroni przed ucieczką chlorku winylu. W takiej sytuacji optymalną metodą jest 
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prawidłowy pobór próbki wody gruntowej zorientowany na badanie organicznych składników 

lotnych. Główną, i niestety bardzo trwałą w czasie, przyczyną obecności chlorku winylu w ziemi 

są tetrachloroeten i trichloroeten. Substancje te znajdują się obecnie na liście w załączniku do 

Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

W procesie badań wstępnych ich występowanie może być udowodnione lub 

uprawdopodobnione badaniami historycznymi identyfikowanego terenu, a następnie ciężkie 

węglowodory chlorowane mogą ujawnić się w próbkach gleby, ziemi i wód. Jako substancje 

znacznie cięższe od wody migrują grawitacyjnie i w warunkach beztlenowych mogą ulegać 

stopniowej dehalogenizacji tworząc kolejno 1,2–dichloroetan oraz chloroeten (chlorek winylu), 

który jako gaz migruje łatwo z wodą, a uwalniając się do powietrza gruntowego może 

gromadzić się pod warstwami izolującymi wody lub np. pod fundamentami i posadzkami 

budynków. 

Wspomniana wyżej metoda low flow nie może wykorzystywać pomp wirnikowych (turbulencje 

wody uwalniają związki lotne do otoczenia), ani nie powinna wykorzystywać powietrza 

(częściowa polimeryzacja). Zatem jako napęd pompy powinien być stosowany gaz nieaktywny 

w zwykłych warunkach (argon lub azot).  

Jak więc widać strategia, metodyka pobierania próbek ich transport i następnie badanie 

ukierunkowane na konkretną substancję mogą być niezwykle złożone. W przypadku chlorku 

winylu w Stanach Zjednoczonych tamtejszy Departament Zdrowia (U.S. Department of Health 

and Human Services) korzysta z NIOSH Manual of Analytical Methods – metoda nr 1007.   

Podsumowując, należy zauważyć, że badania terenu zanieczyszczonego ukierunkowane na 

dokonanie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska 

powinny być prowadzone z dodatkową precyzją, a szczególnie przy zastosowaniu lepszych 

metod oznaczeń chemicznych. Aby prace na poziomie laboratoryjnym były skuteczne, próbki 

środowiskowe muszą być pobierane w odpowiednio zmodyfikowanym schemacie, 

odpowiednio dobranymi metodami i przez odpowiednio przygotowanych próbkobiorców.  

Wracając do kwestii innych metod, które mogą być wykorzystane do lepszej, bardziej 

szczegółowej oceny budowy geologicznej terenu zanieczyszczonego warto wskazać na 

metody geofizyczne, np. metody elektrooporowe (sondowania, profilowania) lub metody 

georadarowe. Każda z nich ma swoje zalety i swoje wady (ze względu na zasięg pionowy, 

możliwość zaburzania wyników itd.), jednak ogólną cechą wspólną metod geofizycznych jest 

ich nieinwazyjność w badany ośrodek. Kwestią odrębną jest umiejętność interpretacji 

uzyskanych danych geofizycznych. Jednak niezaprzeczalnie w sposób szybki i bez wierceń 

umożliwiają one wykrycie obecność naturalnych i sztucznych struktur pod ziemią (warstw 

nieprzepuszczalnych, lokalnych zagłębień i pułapek, wycieków niektórych substancji, 

zakopanych odpadów itp.). Tego rodzaju interpretacje w połączeniu z informacjami, na 

przykład na temat narażenia, przyczyniają się do lepszej oceny istniejącego zagrożenia. 

Wspomniane już wcześniej okna hydrogeologiczne i możliwość łatwego przenikania 

zanieczyszczeń między poziomami wodonośnymi także mogą być wykrywane metodami 

geofizycznymi jako nieciągłość w warstwie izolującej. Zastosowanie nieingerujących 

w ośrodek gruntowy metod geofizycznych pozwala też niekiedy zrezygnować z części lub 

całości wierceń, co szczególnie na terenach silnie zanieczyszczonych generuje ryzyko 

wtórnego uruchamiania zanieczyszczeń, przenoszenia skażeń i tym samym zwiększania 

szkód w środowisku. 
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8. Opis wszystkich znanych czynników wpływających na możliwość 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia gleby lub ziemi w środowisku 

Gleba stanowi podstawowy element środowiska przyrodniczego i jest integralnym elementem 

wszystkich ekosystemów lądowych. Spełnia również szereg istotnych funkcji: produkcyjną, 

hydrologiczną, siedliskową i kulturową (PN-ISO 15799:2007). Uczestniczy w globalnych 

cyklach pierwiastków, pełni funkcje filtra środowiskowego i buforu oraz pośrednika 

w transporcie zanieczyszczeń. Gleba, dzięki właściwościom buforowym i filtracyjnym, chroni 

podłoże oraz wody gruntowe przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. 

Zanieczyszczania występujące w środowisku glebowym stanowią najpoważniejszy problem 

wszystkich zanieczyszczeń środowiska. Po pierwsze, środowisko to jest wykorzystywane do 

uprawy roślin w celach żywieniowych oraz jest pierwszym elementem naturalnego filtra wód 

opadowych, często wykorzystywanych po krótkim krążeniu jako woda przeznaczona do 

spożycia, dlatego zanieczyszczenia znajdujące się w glebie mogą zostać wprowadzone do 

łańcucha żywieniowego. Po drugie, zanieczyszczenia środowiska glebowego na terenach 

o niewyraźnie zaakcentowanej degradacji środowiska przez uciążliwy przemysł nie były 

zawczasu wykrywane.  

Natura gleby sprawia, że stanowi ona przyrodniczy geosorbent, w którym obok substancji 

niezbędnych dla życia akumulują się zanieczyszczenia emitowane do środowiska. Występują 

w postaci: gazowej (substancje gazowe, pary lotnych cieczy), ciekłej (roztwory wodne, ciecze 

niemieszające się z wodą) oraz stałej (substancje stałe zasorbowane na powierzchni ziaren 

lub przez kompleks sorpcyjny). Gleba wraz z wodami gruntowymi jest odbiorcą 

zanieczyszczeń przechodzących z innych ośrodków, głównie z atmosfery i wód 

powierzchniowych, ale także zanieczyszczeń celowo tam wprowadzanych. Mimo procesów 

sorpcyjnych, zatrzymania cieczy w porach pomiędzy składnikami gleby i w samych jej 

składnikach oraz pomimo utrzymania równowagi gazów w powietrzu glebowym, w warstwie 

gleby odbywają się aktywnie procesy i reakcje wpływające na migrację zanieczyszczeń w jej 

obrębie oraz poza jej granice (Tabela 37). 

 

Tabela 37. Procesy i reakcje wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w glebie/ziemi  

Procesy/Reakcje 

Fizyczne adwekcja, dyspersja, dyfuzja molekularna, stratyfikacja gęstościowa, sorpcja, 
parowanie 

Chemicznie reakcje utleniania i redukcji, wymiana jonowa, kompleksowanie, hydroliza 

Biologiczne  rozwój populacji mikroorganizmów, ich adaptacja, wykorzystanie substratów  
(w tym zanieczyszczeń) przez mikroorganizmy (biodegradacja), 
biotransformacje  

 

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń zatrzymanych w glebie do innych elementów 

środowiska uzależnione jest od wielu czynników, takich jak: właściwości gleby, 

fizykochemicznych właściwości substancji zanieczyszczających oraz ich zawartości, 

obecności innych zanieczyszczeń związków chemicznych, czasu oddziaływania oraz rodzaju 

receptora. Ponadto substancje chemiczne obecne w glebie mogą być transportowane 

mechanicznie do innych mediów w wyniku procesów erozji, na co duży wpływ ma sposób 

użytkowania, rzeźba terenu, warunki klimatyczne i hydrologiczne. 
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8.1. Właściwości gleb 

Główne czynniki decydujące o przemieszczaniu i dystrybucji zanieczyszczeń gleby do 

środowiska to przede wszystkim czynniki wewnętrzne wynikające ze składu stałej fazy gleby, 

zawartości materii organicznej oraz wielkości cząstek, których wzajemny układ kształtuje 

przestrzeń w glebie do akumulacji i przemieszczania się substancji w formie lotnej lub ciekłej. 

Wynikają one z natury gleby, jako trójfazowego, heterogenicznego układu, w którym udział 

poszczególnych faz (stałej, ciekłej i gazowej) i materii organicznej są zróżnicowane. Ich 

wzajemny udział decyduje o aktywności biologicznej – życiu gleby, co wpływa na transport, 

sorpcję, przemiany oraz biodostępność i toksyczność zanieczyszczeń znajdujących się 

w glebach.  

Określenie roli powyższych parametrów gleby w dystrybucji zanieczyszczeń może pozwolić 

na ocenę zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska w przypadku wystąpienia w glebie 

substancji powodującej ryzyko. Zagrożenie dla środowiska ze strony zanieczyszczeń 

zakumulowanych w glebie lub ziemi wynika bezpośrednio z ich przemieszczania się 

w łańcuchu troficznym gleba - roślina - zwierzę - człowiek i z możliwości kumulacji w ostatnim 

ogniwie, czyli organizmie człowieka. 

 

8.2. Właściwości fizyczne gleby 

Właściwości fizyczne decydujące o rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia gleby lub ziemi 

w środowisku w glebie są predefiniowane przez kształt i wielkość składników mineralnych, 

organicznych oraz ich wzajemny układ, tworzący przestrzeń do retencji i przepływu cieczy, 

dyfuzji gazów w glebie oraz tworząc powierzchnię zdolną do adsorpcji.  

Parametrami opisującymi te właściwości są: skład granulometryczny, struktura gleby, 

porowatość ogólna i struktura porowatości gleb, gęstość gleby, współczynnik filtracji w strefie 

nasyconej i nienasyconej (Ks lub Kh), oraz współczynnik dyfuzji gazów. Określenie wielkości 

tych parametrów pozwoli oszacować ryzyko przemieszczania się substancji, w tym 

szkodliwych, w obrębie profilu glebowego, a dalej w ziemi. Część z tych parametrów jest łatwo 

mierzalna i powszechnie znana, metodyka ich badań wymaga jedynie prostych urządzeń. 

Cześć wymaga specjalistycznej i zaawansowanej technologicznie aparatury oraz długiego 

czasu na wykonanie oznaczeń. Niektóre z powyższych parametrów fizycznych są opisane 

w normie PN-ISO 15800:2010, Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia 

człowieka oraz w innych normach: porowatość, przenikalność gleby dla powietrza, gęstości 

objętościowej (ISO 11272), składu granulometrycznego (ISO 11277), iłu, zawartości wody 

(ISO 10573, ISO 11461, ISO 11465). 

W Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi zostały wymienione dwa czynniki (właściwości) fizyczne gleby wymagające analiz (w tym 

przypadku poboru próbek i wykonania oznaczeń laboratoryjnych §9.1. poz. 7a i 7b). Są to: 

wyznaczenie składu granulometrycznego, a zwłaszcza zawartości udziału frakcji FG02, oraz 

wodoprzepuszczalności określanej na podstawie wartości współczynnika filtracji.   
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8.2.1. Skład granulometryczny 

Skład granulometryczny, określany również, jako rozkład granulometryczny, to najważniejsza 

właściwość fizyczna gleby. Definiowany jest jako procentowy udział poszczególnych frakcji 

glebowych. Jest efektem procesu fizycznego wietrzenia podłoża skalnego i procesów 

morfologicznych: transportu, sedymentacji i akumulacji luźnych materiałów w formie 

macierzystych gleb. Wydziela się dwie podstawowe grupy frakcji: części szkieletowe (średnica 

ziaren >2,0 mm) i części ziemiste (średnica ziaren <2,0 mm), które podzielone są na frakcje 

i podfrakcje o określonych wielkościach (PN-R-04033, PTG 2009). Frakcje części szkieletowej 

i frakcje piaskowe części ziemistej działają rozluźniająco, mają duży wpływ na ilość porów 

aeracyjnych, natomiast frakcje pyłowe i iłowe części ziemistej kształtują przede wszystkim 

objętość porów kapilarnych. Udział tych frakcji decyduje między innymi o wielkości, objętości 

i kształcie przestrzeni - porów glebowych, które mają wpływ na możliwość rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stanie lotnym lub ciekłym. We frakcjach piaskowych 

(2,0 - 0,05 mm) i pyłowych (0,05 - 0,002 mm) przeważają mało aktywne chemicznie minerały 

pierwotne, np. kwarc, skalenie, kalcyt, niebiorące udziału w sorpcji. We frakcjach iłowych 

(<0,002 mm) przeważają minerały wtórne, głównie minerały ilaste, decydujące o wielkości 

sorpcji. Dlatego skład granulometryczny gleby obok wpływu na właściwości hydro-fizyczne ma 

istotny wpływ na właściwości chemiczne, a szczególnie sorpcyjne. 

W Polsce do analizy składu granulometrycznego stosuje się najpowszechniej metody sitowo-

sedymentacyjne według polskich norm PN-R-04032 i PN-ISO 11277, przy czym 

najpowszechniej stosowana jest metoda areometryczna. W wielu laboratoriach 

środowiskowych, w tym w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych stosuje się również 

metodę dyfrakcji laserowej (ISO 13320:20090). Jednak uzyskiwane wyniki, jakkolwiek są 

powtarzalne w ramach metody, to jednak pomiędzy metodami nie są porównywalne. 

Najmniejsze różnice występują pomiędzy metodami sedymentacyjnymi i areometrycznymi.  

W Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi oznaczenie składu granulometrycznego powinno zostać wykonane według procedury 

badawczej na podstawie PN-ISO-11277 „Jakość gleby – Oznaczanie składu 

granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym – Metoda sitowa i sedymentacyjna” 

albo na podstawie PKN-CEN ISO/TS 17892-4 „Badania geotechniczne – Badania 

laboratoryjne gruntów – Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego”, albo na podstawie 

metody dyfrakcji laserowej. Z wymienionych powyżej względów oraz z powodu, że 

w dokumentacjach środowiskowych, mapach glebowych i innych branżowych 

dokumentacjach, wyniki badań składu granulometrycznego uzyskano stosując metodę sitowo-

sedymentacyjną, wykorzystując najczęściej metodę areometryczną, należałoby odrzucić 

metodę dyfrakcji laserowej, a dopuścić do analiz metodę areometryczną Prószyńskiego, która 

jest modyfikacją metody areometrycznej opisanej w normie PN-ISO-11277. W praktyce do 

szerszych zastosowań geologicznych stosuje się metodę sitową (akredytowaną) według 

wspomnianej normy PKN-CEN ISO/TS 17892-4.  

Dlatego proponuje się, aby w opracowaniach dopuścić także metodę areometryczną 

Prószyńskiego (PN-R-040332), która jest bardzo zbieżna z metodą areometryczną.  

Drugą zasadniczą sprawą w ramach analizy składu granulometrycznego jest próba 

ujednolicenia podziałów na frakcje. Poszczególne normy branżowe: budowlane, rolnicze 

różnią się wymiarami średnic w obrębie podobnie wydzielonych frakcji (EN ISO 14688-1:2002 

i EN ISO 14688-2:2004, PN-R-04033). Są to jednak mniejsze różnice niż te wynikające 

z analizy składu granulometrycznego różnymi metodami laboratoryjnymi. Poprawnie 
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ustawodawca wprowadził wielkość frakcji FG02. Niemniej, jednak ze względów opisanych 

powyżej, istotne jest aby wskazać metodę do wydzielenia tej frakcji. 

Wykonywanie oznaczeń granulometrycznych odrębnie dla gleb i dla próbek osadów nie 

będących glebą (gruntów rodzimych i nasypów antropogenicznych) wydaje się być 

niepotrzebną komplikacją. W przypadku badań związanych z zanieczyszczeniami (poza grupą 

gruntów II – użytkowanych rolniczo) chodzi głównie o oznaczenie współczynnika filtracji. 

Dokładnie tak samo jak w glebie, w podłożu o dużym udziale frakcji ilastej zachodzą procesy 

sorpcji zanieczyszczeń. Współczynniki filtracji określa jedynie możliwości migracji wszystkich 

substancji wraz z migracją wody. Zatem warto dopuścić każdą z metod do badania próbek 

z odpowiedniego środowiska (gleba, podłoże gruntowe = ziemia). Rolą i odpowiedzialnością 

dokumentatora byłby wybór adekwatnego zakresu badań. 

 

8.2.2. Struktura gleby, gęstość objętościowa gleby, porowatość 

Struktura gleby jest wypadkową składu granulometrycznego i zawartości materii organicznej 

oraz działalności edafonu glebowego. Definiowana jako rodzaj i sposób wzajemnego 

powiązania oraz przestrzenny układ elementarnych cząstek stałej fazy gleby (mineralnych 

i organicznych). Struktura gleby podobnie jak frakcje glebowe, w zależności od wielkości frakcji 

lub agregatów, ma podobne znaczenie dla rozprzestrzeniania się gazów i cieczy w środowisku 

glebowym. Pomimo, że oznaczenie struktury glebowej należy do kanonów opisu 

i dokumentacji gleboznawczej, to jednak dla potrzeb szczegółowego określenia możliwości 

przemieszczania się substancji w glebie jest mało przydatna. Nie jest wyrażana liczbowo, co 

uniemożliwia wyznaczenie ścisłych korelacji pomiędzy parametrami opisującymi retencję, ruch 

cieczy i gazów w glebie a opisaną strukturą. 

Gęstość objętościowa gleby, określana również krócej jako gęstość gleby, jest to stosunek 

masy suchej gleby o zachowanej naturalnej strukturze, do jej objętości. Jest pochodną składu 

granulometrycznego, składu mineralnego, zawartości materii organicznej oraz struktury gleby. 

W większości gleb gęstość wzrasta wraz z głębokością. Jest bardzo dobrym parametrem 

charakteryzującym zagęszczenie gleby oraz parametrem wykorzystywanym do pośredniego 

obliczenia porowatości ogólnej gleby. Jej wartość bardzo dobrze nadaje się do wstępnego, 

ogólnego scharakteryzowania glebowych warunków fizycznych. Dlatego można rozważyć, 

oczywiście po szerszej dyskusji, wprowadzenie gęstości gleby jako parametru do oceny 

warunków hydrofizycznych, wykorzystując do tego celu algorytm lub wybrany model 

matematyczno-fizyczny. Oznaczenia gęstości gleby można wykonać zgodnie z normą PN-EN 

ISO 11272:2017-05. 

Porowatość ogólna gleby to udział wszystkich przestrzeni – porów glebowych w objętości 

gleby. Można ją obliczyć na podstawie wyznaczonych gęstości stałej fazy gleby (PN-EN ISO 

11508:2014-06) i gęstości gleby (PN-EN ISO 11272:2017-05). Podobnie jak gęstość gleby 

zależy od tych samych składników i właściwości gleby. W większości gleb jest ściśle 

skorelowana, odwrotnie proporcjonalnie, do gęstości gleby. W obrębie porów glebowych, 

zróżnicowanych pod względem „średnicy” wyróżnia się makropory (pory aeracyjne) i pory 

kapilarne. Każda z tych grup porów decyduje w glebie o wielkości wymiany gazowej, retencji 

i ruchu wody.  
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8.2.3. Wodoprzepuszczalność 

Proponowane przez ustawodawcę oznaczanie współczynnika filtracji jest dobrym 

wskaźnikiem określenia wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi. W naukach o glebie 

funkcjonują dwa pojęcia: współczynnik filtracji w strefie nasyconej (Ks) oraz w współczynnik 

filtracji w strefie nienasyconej (Kh). W badaniach gleb i gruntów stosowane są dwie grupy 

metod oparte o zasady metody przepływu ustalonego lub przepływu nieustalonego, zarówno 

terenowe, jak i laboratoryjne. 

W Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi niedoprecyzowano, który to współczynnik i jaką metodą powinno się go wyznaczyć. 

Jednak w naukach o ziemi wyróżnia się dwa rodzaje ruchu wody w ośrodku porowatym: 

infiltrację i filtrację. Znawcy zagadnienia mogą się zorientować, że chodzi o wyznaczenie 

współczynnika filtracji w strefie nasyconej. Aby uniknąć niejasności należałoby to 

doprecyzować. 

Różne metody badań współczynnika filtracji gruntów, w tym spoistych, oparte są na 

odmiennych założeniach fizycznych i wykorzystują różne parametry wejściowe, co jest 

powodem, że przyjęta metoda i warunki badania mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane 

wyniki. Aktualnie w Polsce obowiązuje norma PN-EN ISO 11058:2011. Określono w niej dwie 

metody (typy obliczeń) wyznaczania charakterystyk wodoprzepuszczalności przez pojedynczą 

warstwę wyrobu geotekstylnego lub wyrobu pokrewnego przy przepływie w kierunku 

prostopadłym do jego powierzchni: a) metodę stałej wysokości naporu hydraulicznego; b) 

metodę malejącej wysokości naporu hydraulicznego. W praktyce badań gleboznawczych 

jednak wiele laboratoriów wykorzystuje do pomiarów aparaty polskie lub zagraniczne 

skonstruowane w różnych ośrodkach i laboratoriach gleboznawczych, jak i geotechnicznych 

oraz stosuje się aparaty wyprodukowane przez manufaktury. W geologii do badania 

współczynnika filtracji w gruntach spoistych stosowane są w warunkach laboratoryjnych 

metody permeametryczne wg normy PKN CEN ISO TS 17892-11, zaś czasami testy 

wykonywane są bezpośrednio w terenie (tzw. sonda BAT lub infiltrometr pierścieniowy). 

Stosowanie różnych metod jest główną przyczyną uzyskiwania znacznych rozrzutów wyników, 

dochodzących niekiedy nawet do czterech rzędów wartości (np. 10 – 4 ÷ 10 – 8 m/s). W związku 

z tym zagadnienie oceny dokładności, w tym poprawności i precyzji metod, ma dla praktyki 

szczególne znaczenie; wyniki badań mogą istotnie różnić się w zależności od stosowanej 

metody.  

Z tego względu powinno się wyłonić, najlepiej na drodze naukowej i praktycznej dyskusji jedną, 

najwyżej dwie różne metody jako standardowe. Szczególnie, że w zależności od rodzaju gleby, 

gruntu oraz głębokości poboru próbek stosowane są różne techniki i metody. Podobnie jak 

w większości analiz, zastosowanie różnych metod pomiarowych może dawać różne wyniki.   

 

8.2.4. Morfologia gleby i stratyfikacja pionowa właściwości 

Gleba powstaje w wyniku procesów glebotwórczych (pedogenezy), tj. oddziaływania flory i 

fauny, szczególnie edafonu, na materiał macierzysty w określonych warunkach klimatycznych. 

W kształtowaniu powierzchni ziemi, w tym gleby duże znaczenie mają procesy 

geomorfologiczne, zwłaszcza denudacyjne. Powoduje to ukształtowanie morfologicznych 

cech pokrywy glebowej – poziomów genetycznych i materiału macierzystego nawet do dużych 

głębokości, poza profilem gleby. Zróżnicowanie uziarnienia oraz zagęszczenia gleby 
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w pionowym profilu może być bardzo duże. Ma bezpośredni wpływ na przemieszczanie 

zanieczyszczeń zarówno w pionowym, jak i poziomym kierunku.  

W wyniku zachodzących naturalnych procesów glebotwórczych, w większości gleb gęstość 

gleby wzrasta wraz z głębokością, jednak rzadko do takich wartości, aby uniemożliwiać 

pionowy ruch wody. Antropogeniczne przekształcenia powierzchni często zaburzają ten 

naturalny układ. Wraz z ukształtowaniem się stratyfikacji tych właściwości dochodzi do 

wykształcenia warstw o różnej wodoprzepuszczalności – różnej wartości współczynnika 

filtracji. Ze względu na okresowy, grawitacyjny ruch wody w pokrywie glebowej, dla 

przemieszczania substancji szkodliwych największe znaczenie mają poziomy 

zanieczyszczone i poziomy znajdujące się głębiej. Szczególnie, jeżeli chodzi o dostanie się 

zanieczyszczeń do wody gruntowej. Dlatego istotne jest możliwie precyzyjne rozpoznanie 

stratyfikacji wodoprzepuszczalności w pionowym profilu warstw gleby lub ziemi.  

W trakcie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na etapie czwartym (§9 ust. 3, 

Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi) 

należy szczególnie zwrócić uwagę na morfologię profilu, układ poziomów genetycznych lub 

warstw antropogenicznego pochodzenia i stratyfikacje właściwości decydujących o ruchu 

wody i gazów. 

 

8.2.5. Transport zanieczyszczeń w procesie erozji gleb 

Koniecznie należałoby dostrzec wpływ czynników erozji gleb, a dokładniej wpływ na transport 

zanieczyszczeń z gleby za sprawą tak istotnych zjawisk jak: 

• ablacja (spływ powierzchniowy), 

• transport eoliczny. 

Oba zjawiska zachodzą w skrajnych warunkach wilgotności gleby, zaś istnienie szaty roślinnej 

zasadniczo ogranicza te procesy. 

Warto też podkreślić, że powierzchniowa erozja wodna (ablacja) oraz erozja eoliczna 

prowadzą do przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy różnymi powierzchniami gleb, tzn. 

różnymi terenami oraz mogą powodować zanieczyszczanie wód powierzchniowych (cieków, 

wód stojących) i osadów dennych. 

Ablacja ma istotne znaczenie w przypadku gleb zlokalizowanych w terenie o sporym 

zróżnicowaniu morfologicznym. Ablacja, jakkolwiek jest zjawiskiem mechanicznym, może 

zwiększać migrację zanieczyszczeń, jeśli czynnikiem wypłukującym są kwaśne opady 

atmosferyczne lub wody z topnienia śniegu i lodu. Wówczas trzeba uwzględnić agresywność 

wody jako rozpuszczalnika i medium transportującego. Nadmiar wody w glebie i jej przepływ 

grawitacyjny (przy różnicy w morfologii terenu i/lub nieprawidłowych zabiegach 

agrotechnicznych) powoduje porywanie cząstek drobnych (iłowych), a następnie – w miarę 

jednoczesnego wzrostu prędkości i gęstości ośrodka (tj. wody z cząsteczkami gruntu) – 

poruszanie cząstek i ziaren większych – także frakcji pyłowej i piaskowej. W skrajnych 

przypadkach może dojść do zniszczenia powierzchni gleby na skutek przemieszczenia jej 

części szkieletowych. Jak wspomniano, zdecydowana większość zanieczyszczeń ulega 

sorpcji na ziarnach mineralnych lub w strukturze próchnicy, stąd przeniesienie tych składników 

na skutek ablacji prowadzi do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń z gleby. 
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Drugi ze wskazanych czynników – erozja eoliczna – nasila się w warunkach przesuszenia 

gleby. Nadmierny ubytek naturalnej wody z przestrzeni międzyziarnowych, a nawet 

z kompleksu sorpcyjnego, z fizycznego punktu widzenia powoduje kurczenie się składników 

organicznych oraz mikrokrystalizację soli, czyli wzrost kryształów, co prowadzi do powolnej 

destrukcji agregatów ziaren. Takie niezespolone składniki gleby są odpowiednio do siły 

trakcyjnej wiatru porywane i wynoszone na znaczne odległości. Analogicznie jak w ablacji, 

wraz ze wzrostem gęstości ośrodka wzrasta możliwość transportu także większych cząstek 

(frakcji piaskowej). Zaadsorbowane oraz zaabsorbowane substancje będące 

zanieczyszczeniami mogą być w ten sposób transportowane z pyłami nawet na bardzo 

znaczne odległości, po czym zaczynają opadać na powierzchnie innych gleb lub wód na skutek 

spadku siły nośnej, np. wraz z opadami atmosferycznymi. Warto zaznaczyć, że transport 

zanieczyszczonych pyłów z powierzchni terenu zanieczyszczonego to także droga migracji 

zanieczyszczeń wprost do organizmów żywych (opad na liście roślin, wdychanie przez ludzi 

i zwierzęta). 

Utrzymanie odpowiedniej wilgotności oraz pokrywy roślinnej powoduje zminimalizowanie 

wpływu tych czynników fizycznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gleby lub ziemi 

w środowisku. Zatem skład granulometryczny gleby oraz ocena jej potencjalnych zmian 

wilgotności w warunkach badań terenowych i obecność szaty roślinnej, jak też lokalizacja 

obszaru badań w morfologii terenu muszą być uwzględniane w ocenie zagrożenia dla zdrowia 

ludzi i stanu środowiska w przypadku wystąpienia substancji powodującej ryzyko w glebie, 

ziemi lub wodach gruntowych. 

 

8.3. Właściwości chemiczne 

Do najważniejszych czynników chemicznych wpływających na możliwość rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń w glebie lub ziemi należą zawartość materii organicznej, odczyn, 

aktywność biologiczna oraz stężenie badanej substancji chemicznej w glebie. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że materia organiczna, minerały ilaste oraz wodorotlenki Fe, Mn i Al budują 

glebowy kompleks sorpcyjny, który odgrywa kluczową rolę w zachowaniu się zanieczyszczeń 

w glebie oraz ich rozprzestrzenianiu się do innych części środowiska. Powszechnie uważa się, 

że sorpcja jest najważniejszym procesem abiotycznym decydującym o mobilności 

zanieczyszczeń. Konsekwencją sorpcji jest generalnie spowolnienie szybkości migracji 

zanieczyszczeń lub nawet jej zahamowanie. Miarą zdolności sorpcyjnych gleby jest 

pojemność wymiany kationów (CEC Cation Exchange Capacity). Próchnica glebowa 

charakteryzuje się największą pojemnością w porównaniu z innymi składnikami kompleksu 

glebowego. Duże zdolności sorpcyjne w stosunku do kationów mają również minerały ilaste. 

Z kolei wodorotlenki Fe i Mn mają dużą tendencję do sorbowania anionów. Zanieczyszczenia 

organiczne są generalnie sorbowane przez materię organiczną. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że Norma PN-EN ISO 17402:2011, Jakość gleby – Wymagania oraz zasady 

wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach 

glebowych podaje ww. parametry, jako te, które są przydatne do charakterystyki gleb 

z uwzględnieniem biodostępności. 

Gleby o małej zawartości materii organicznej oraz frakcji koloidalnych nie sprzyjają sorpcji 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, co w konsekwencji powoduje zwiększenie 

dostępności tych związków dla organizmów glebowych oraz przemieszczenie się ich z warstw 

powierzchniowych do warstw wodonośnych. Należy zaznaczyć, że intensywność sorpcji 

w glebach jest uzależniona od warunków środowiskowych, a szczególnie od wilgotności 
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i temperatury (PN-ISO 15800:2010, ISO 11275, PN-EN ISO 17402:2011) Zmniejszenie 

wilgotności oraz zmniejszenie temperatury może wpłynąć na zwiększenie sorpcji związków 

organicznych, np. WWA przez glebę i tym samym obniżyć ich rozpuszczalność 

i biodostępność dla mikroorganizmów glebowych. 

 

8.4.1. Materia organiczna  

Materia organiczna jest jednym z najważniejszych składników fazy stałej gleb i obejmuje 

wszystkie zasoby węgla organicznego w glebach, zarówno organizmy żywe (mikroorganizmy), 

jak i szczątki biologiczne znajdujące się w różnych stadiach rozkładu. Materia organiczna 

determinuje fizyczne, chemiczne oraz biologiczne właściwości gleb, przez co wpływa na 

funkcję produkcyjną, siedliskową i retencyjną gleb. Pełni również kluczową rolę 

w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia gleby lub ziemi w środowisku, ponieważ bierze 

udział w sorpcji/desorpcji kationów, anionów oraz zanieczyszczeń organicznych. W normach 

jest wskazanie do badania zawartości węgla organicznego w glebie w procesach oceny 

narażenia człowieka związanego z właściwościami substancji oraz przy ocenie biodostępności 

zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych (PN-ISO 15800:2010, ISO 11275, PN-EN 

ISO 17402:2011). Oddziaływanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z materią 

organiczną jest możliwe dzięki występowaniu aktywnych grup funkcyjnych w jej strukturze 

(m.in. -OH, -COOH, -NH2, -OCH3, =NH). Silnie zaadsorbowane zanieczyszczenia wykazują 

ograniczoną podatność na migrację w środowisku. W budowie materii organicznej wyróżnia 

się trzy podstawowe frakcje: kwasy fulwowe, huminowe oraz huminy. Najbardziej stabilną 

formą substancji humusowych są huminy, które mają również największą zdolność do 

zatrzymywania zanieczyszczeń, szczególnie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Należy 

wspomnieć, że zdolności sorpcyjne związków humusowych przewyższają kilka lub kilkanaście 

razy pojemność sorpcyjną składników mineralnych. Ta cecha sprawia, że substancje 

humusowe mogą wchodzić w reakcje z różnymi zanieczyszczeniami (jony metali, pestycydy, 

trwałe zanieczyszczenia organiczne) tworząc z nimi trwałe połączenia. Dowiedziono, że 

materia organiczna, wiążąc specyficznie metale ciężkie w związki nierozpuszczalne lub trudno 

rozpuszczalne w wodzie, ogranicza ich desorpcję do roztworu glebowego, a tym samym ich 

mobilność w glebie. Natomiast trwałość kompleksowych połączeń materia organiczna-metal 

zwiększa się wraz ze wzrostem stopnia jej rozkładu, jak i podniesieniem odczynu pH gleby. 

Zanieczyszczenia organiczne silnie związane z materią organiczną są mało podatne na 

procesy rozkładu mikrobiologicznego oraz ulatnianie. Należy również podkreślić, że obok 

sorpcji w glebach zachodzi też proces desorpcji zanieczyszczeń, co powoduje uwalanie ich do 

roztworu glebowego i zwiększenie ich podatności na biodegradację oraz możliwości ich 

wiązania przez inne frakcje materii organicznej. Istotnym parametrem wpływającym na 

powyższe procesy jest wilgotność. W glebach o małej wilgotności zwiększa się intensywność 

sorpcji zanieczyszczeń przez materię organiczną i koloidy glebowe, z kolei zwiększenie 

uwilgotnienia powoduje zmniejszenie sorpcji w wyniku oddziaływania materii organicznej 

z cząsteczkami wody.  

Inną ważną frakcją materii organicznej, która w istotny sposób może wpływać na losy 

zanieczyszczeń jest rozpuszczalny węgiel organiczny (RWO). Badania wykazały, że na 

ograniczenie akumulacji zanieczyszczeń w istotnym stopniu wpływają właściwości RWO. 

W przypadku zanieczyszczeń nieorganicznych rozpuszczalny węgiel organiczny tworząc 

kompleksy z metalami ciężkimi w roztworze glebowym może przyczynić się do wzrostu ich 

rozpuszczalności i tym samym zwiększenia biodostępności dla roślin. Kluczową rolę dla 

procesów sorpcji, desorpcji i biodostępności zanieczyszczeń organicznych odgrywa również 
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czarny węgiel (ang. black carbon). Czarny węgiel wpływa na spowolnienie procesu desorpcji, 

a tym samym zmniejszenie biodostępności WWA, PCB i innych związków organicznych. 

Ważną rolę w zmniejszeniu mobilności zanieczyszczeń w glebach spełniają również 

kompleksy kwasów huminowych i fulwowych z minerałami ilastymi oraz tlenki żelaza. 

 

8.4.2. Odczyn 

Odczyn (pH roztworu glebowego) jest kolejnym istotnym czynnikiem decydującym 

bezpośrednio o wielu procesach fizykochemicznych i biologicznych zachodzących w glebach. 

Podobnie jak w przypadku węgla organicznego jest on jednym z podstawowych parametrów 

glebowych stosowanym w ocenie biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach 

glebowych (PN-EN ISO 17402:2011). Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych 

związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych 

przyjmuje się pH 5,5-7,2. Kształtowanie odczynu gleb jest uzależnione m.in. od składu 

mineralogicznego skały macierzystej, przemian materii organicznej, działalności życiowej 

organizmów żywych, warunków klimatycznych, które decydują o wymyciu składników 

zasadowych oraz intensywności i rodzaju działalności ludzkiej. Odczyn gleby ma szczególnie 

istotne znaczenie dla procesów uruchamiania i immobilizacji metali i metaloidów zarówno na 

użytkach rolnych, na terenach przemysłowych i miejskich. Generalnie uważa się, że mobilność 

metali zmniejsza się wraz ze wzrostem pH gleby. Pojemność wymiany katonów jest silnie 

zależna od ilości i jakości materii organicznej, od obecności wodorotlenków w glebie oraz od 

pH. Powierzchnia wymiany koloidów glebowych (materii organicznej i wodorotlenków, 

minerałów ilastych) wzrasta ze zwiększeniem wartości pH, co powoduje zwiększenie zdolności 

sorpcyjnych dla zanieczyszczeń kationowych (szczególnie kationów metali ciężkich) i tym 

samym zmniejszenie ich biodostępności. Najbardziej podatne na zmianę wartości pH są Cd 

i Zn. Ich mobilność rośnie już przy spadku pH poniżej 6-6,5, natomiast Cu i Pb właściwość tę 

wykazują dopiero przy pH <5,0. Generalnie w ocenie ryzyka przyjmuje się, że kationy metali 

są bardziej biodostępne w glebach o odczynie kwaśnym (pH <6), a mniej biodostępne 

w glebach o odczynie alkalicznym (pH > 7). Odwrotnie ma się sytuacja w przypadku sorpcji 

anionów, w tym przypadku spadek wartości pH powoduje zwiększenie ich sorpcji. 

Zakwaszenie gleb ma również niekorzystnie działanie na proces nitryfikacji azotu i rozkład 

materii organicznej. Zanieczyszczenia organiczne (np. WWA) również wykazują silniejszy 

efekt toksyczny na mikroorganizmy i organizmy glebowe w lekkich glebach kwaśnych 

o stosunkowo niskiej zawartości substancji organicznej i charakteryzujących się niską 

aktywnością biologiczną. Wykazano, że regulacja odczynu gleb, np. poprzez wapnowanie, 

przyczynia się do przywrócenia życia biologicznego i odtworzenia okrywy roślinnej na terenach 

wcześniej zdegradowanych pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 

 

8.4.3. Potencjał redoks 

Potencjał redoks obok pH jest ważnym parametrem mającym istotny wpływ na kierunki 

procesów chemicznych zachodzących w glebie. Norma PN-EN ISO 17402:2011, Jakość gleby 

– Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń 

w glebie i materiałach glebowych wskazuje ten parametr jako przydatny do charakterystyki 

gleb w badaniach biodostępności zanieczyszczeń. Wartość potencjału redoks uzależniona jest 

w znacznej mierze od działalności mikroflory glebowej, odczynu i wilgotności. Fitodostępność 
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metali zależy od reakcji oksydoredukcyjnych. Formy tlenkowe pierwiastków śladowych przy 

niskim potencjale oksydoredukcyjnym gleby stają się łatwo dostępne dla roślin. 

 

8.4.4. Zawartość i formy występowania zanieczyszczeń 

Losy zanieczyszczeń w środowisku są uwarunkowane nie tylko całkowitą ich zawartością, ale 

udziałem ich form lub frakcji biodostępnych. Całkowite zawartości zanieczyszczeń 

pozwalające na ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb są jednak niewystarczającym 

wskaźnikiem ich wpływu na żywe organizmy. Nie dają one pełnej informacji o ich chemicznej 

reaktywności, związanej z mobilnością i możliwości przejścia do wód gruntowych oraz do 

obiegu biologicznego. Koncepcja biodostępności oraz informacje dotyczące oceny 

biodostępności substancji przestawia norma ISO 17402:2011 oraz norma ISO/TS 17924:2007. 

Biodostępność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych może być oceniona zarówno 

metodami biologicznymi, jak i chemicznymi. Z punktu widzenia biologicznego, za biodostępną 

formę związku, uważa się tą, która może być pobrana przez organizm i/lub wywołać efekt. 

Można ją określić bezpośrednio oznaczając stężenie badanych związków w tkankach 

organizmów żywych lub pośrednio na podstawie zmian procesów biologicznych. Z kolei 

z punktu widzenia chemicznego, biodostępna frakcja to ta ilość substancji, która 

w specyficznych warunkach może desorbować z gleby do roztworu glebowego. Frakcję 

biodostępną danej substancji określa się metodami jednoetapowej lub wieloetapowej 

ekstrakcji chemicznej. W przypadku metali i metaloidów, do oznaczania frakcji biodostępnej 

oraz do oceny ich zdolności migracyjnych związanych z fazą stałą wykorzystuje się ekstrakcje 

pojedyncze, natomiast dla uzyskania informacji pozwalającej na poznanie form ich 

występowania, pochodzenia, sposobu związania ze składnikami matrycy, możliwości 

uruchamiania i transportu, prowadzi się sekwencyjne ekstrakcje wieloetapowe. Metody 

sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej pozwalają wydzielić różne formy metali, od słabo 

związanych z fazą stałą (formy rozpuszczalne, wymienne) aż do form związanych trwale 

(formy związane z materią organiczną, rezydualne), mniej mobilnych i tym samym potencjalnie 

mniej zagrażających środowisku. Formy pierwiastków rozpuszczalne i związane wymiennie są 

uznawane za potencjalnie biodostępne dla organizmów. W normie PN-ISO 15800:2010, 

Jakość gleby – Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia człowieka przywołano normy 

międzynarodowe możliwe do zastosowania w celu wyekstrahowania oraz oznaczenia różnych 

form metali i półmetali (metaloidów) w glebie. Podane metody ekstrakcji opisano 

w następujących normach: zawartości całkowitej (ISO 11047, ISO 14869-1, ISO 14869-2), 

pseudocałkowitej (ISO 11466), kompleksowej (ISO 14870). Nie podano norm dla słabych 

ekstrahentów oraz dla wody, które są liczne. Niemniej jednak przydatność metod chemicznych 

w ocenie biodostępności zanieczyszczeń powinna być oceniona na podstawie korelacji 

z wynikami testów biologicznych. Zawartość form biodostępnych zanieczyszczeń jest 

uzależniona od wielu czynników, takich jak właściwości gleb (odczyn, zawartość materii 

organicznej), właściwości związków (np. rozpuszczalność, Kow, zdolności sorpcyjne) oraz 

rodzaju organizmu. Jak wcześniej opisano, niska wartość pH gleb (gleby kwaśnie i bardzo 

kwaśne) zwiększają rozpuszczalność, a tym samym biodostępność metali. Jednak należy 

pamiętać, że pomimo istotnego wpływu odczynu gleb na mobilność metali, znaczący wpływ 

na ich biodostępność i toksyczność ma całkowita zawartość pierwiastka. Procedurę oceny 

biodostępności pierwiastków śladowych dla roślin i bezkręgowców na podstawie wartości pH 

oraz zawartości materii organicznej podano w US EPA 2003. W przypadku zawartości form 

biodostępnych zanieczyszczeń organicznych w glebie, główną rolę w ograniczeniu ich 

dostępności odgrywa zawartość węgla organicznego. 
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8.4.5. Interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami 

Oddziaływanie zanieczyszczeń oraz ich mobilność w środowisku glebowym może być 

uzależniona również od występowania w glebie innych zanieczyszczeń. Efekty tych interakcji 

mogą być synergistyczne (wzmocnienie efektu), antagonistyczne (zmniejszenie efektu) 

i addytywne (efekt mieszaniny równy sumie efektów pojedynczych substancji). Dowiedziono, 

że niejonowe związki powierzchniowo czynne wpływają na zwiększenie rozpuszczalności 

i biodostępności WWA. Stwierdzono również zwiększenie efektu toksycznego WWA dla 

mikroorganizmów glebowych pod wpływem zanieczyszczenia gleb metalami, podczas gdy 

związki te zaaplikowane osobno nie powodowały efektów toksycznych. Opublikowano również 

wyniki badań, w których wykazano dużo mniejsze efekty toksyczne spowodowane przez 

mieszaninę WWA niż suma efektów toksycznych wywołanych przez indywidualne WWA. 

W glebach bardzo często obserwuje się również silny antagonistyczny efekt pomiędzy 

kadmem a cynkiem i najczęściej wyraża się on zmniejszonym pobraniem kadmu w miarę 

zwiększania zawartości cynku i odwrotnie. Procesy te można wyjaśnić tym, iż obecność 

w glebie dużych zwartości różnych jonów metali współzawodniczących o miejsca wiązania 

może powodować desorpcję niektórych z nich, zwiększając ich biodostępność dla 

organizmów.  

 

8.4.6. Właściwości biologiczne gleb i rodzaj receptora 

Na procesy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń mają również wpływ właściwości biologiczne 

gleb. Mikroorganizmy glebowe (bakterie, promieniowce, grzyby) mezo- i makrofauna glebowa 

oraz rośliny wyższe mają bardzo duży udział w tworzeniu struktury gleby, próchnicy czy w 

utrzymaniu odczynu środowiska glebowego. Organizmy glebowe mogą również prowadzić 

immobilizację zanieczyszczeń w wyniku ich pobierania i wbudowywania w skład swoich 

komórek (sorpcja biologiczna) oraz wspomagać biodegradację związków organicznych. 

Aktywność biologiczna gleby, zwana inaczej aktywnością mikroorganizmów glebowych jest 

bardzo wrażliwa na stres środowiskowy i może być wykorzystywana do oceny oddziaływania 

substancji zanieczyszczających w środowisku glebowym Mikroorganizmy glebowe są 

w bezpośrednim kontakcie z glebą, wykazują duża czułość i szybką reakcję na zmiany 

w środowisku glebowym. Obecnie aktywność biologiczną gleb ocenia się głównie na 

podstawie oddychania, biomasy i aktywności enzymatycznej czterech enzymów: 

dehydrogenaz, fosfataz, ureaz i proteaz (ISO 16072:2002, ISO 23753-1,-2:2005, ISO 14240-

1,-2:1997, ISO 17155:2002). Monitoring mikroorganizmów glebowych oraz ich aktywności jest 

również dobrym narzędziem w ocenie skuteczności zastosowanego sposobu remediacji. 

Warto w tym miejscu dodać, że w niektórych krajach europejskich obok parametrów fizycznych 

i chemicznych wprowadzono różne wskaźniki do oceny biologicznej jakości gleb (Nielsen 

i Winding, 2002). Ponadto jednym z istotnych czynników biologicznych decydujących 

o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w środowisku jest różna wrażliwość receptorów, czyli 

organizmów żywych narażonych na zanieczyszczenia występujące w glebach. Powszechnie 

uważa się, że łańcuch troficzny jest ważnym czynnikiem wpływającym na losy substancji 

w środowisku. Do środowiska glebowego dostaje się szereg substancji, które podlegają 

bioakumulacji. Generalnie bioakumulacji ulegają substancje, które wprawdzie przenikają przez 

błony komórkowe, ale których komórka nie potrafi metabolizować. Substancje chemiczne 

ulegające bioakumulacji migrują w łańcuchu troficznym, osiągając znaczne wartości 

w organizmach znajdujących się na końcu łańcucha pokarmowego. Książkowy przykład 
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podaje, że na każdym z poziomów łańcucha pokarmowego zawartość pestycydów 

chloroorganicznych jest dziesięciokrotnie większa Ponadto, zawartość wielu związków 

hydrofobowych (np. chloroorganicznych pestycydów, polichlorowanych bifenyli) 

w organizmach wzrasta wraz ze wzrostem zawartości w nich lipidów. Zdolność do 

kumulowania związków w tkankach i organach organizmów w zależności od drogi narażenia 

jest definiowana jako bioakumulacja i biomagnifikacja. Bioakumulacja jest wynikiem narażenia 

organizmu przez wszystkie możliwe drogi (absorpcja z pokarmem, wchłanianie przez skórę 

czy układ oddechowy). Biomagnifikacja wyraża się jako stosunek zawartości związku 

w organizmie do stężenia tego związku w diecie Przykładowo, w ekosystemach lądowych 

bioakumulacja metylortęci jest uzależniona od warunków glebowych, a ważnym ogniwem 

transportu tej substancji w łańcuchu troficznym są dżdżownice. O ile w literaturze przedmiotu 

występują liczne badania dotyczące bioakumulacji substancji w ekosystemach lądowych, 

o tyle najważniejszym czynnikiem determinującym zawartość zanieczyszczeń w organizmach 

nie jest poziom troficzny, lecz właściwości fizjologiczne i biochemiczne danego organizmu, 

właściwości gleb oraz właściwości substancji. W roślinach konsumpcyjnych wykazano różną 

bioakumulację metali w zależności od badanej części rośliny: warzywa liściaste (dużą) > 

warzywa korzeniowe (średnią) > warzywa strączkowe (małą). Z kolei współczynnik 

bioakumulacji metali w glebach zanieczyszczonych zmniejsza się w następującym kierunku: 

Cd i Zn (1-10) > Ni, Cu (0,1-1) > Pb, Cr (0,01 -0,10). Zawartość substancji organicznej oraz 

frakcji koloidalnej jest głównym czynnikiem decydującym o biodostępności WWA dla 

mikroorganizmów. Większa zawartość powyższych parametrów sprzyja sorpcji WWA, a więc 

mniejsza ilość tych związków jest biodostępna dla mikroorganizmów. 

 

8.4.7. Czas oddziaływania 

Oprócz czynników glebowych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ma wpływ czas 

oddziaływania substancji zanieczyszczającej w środowisku glebowym. Należy podkreślić, że 

dynamika zmian biodostępności zanieczyszczeń w miarę upływu czasu ma istotny wpływ 

w ocenie ryzyka narażenia ludzi i innych organizmów na toksyczne oddziaływanie substancji 

zanieczyszczających glebę lub ziemię. Zmniejszenie zawartości substancji w czasie może być 

wynikiem procesów biologicznych - rozkładu mikrobiologicznego, jak i procesów abiotycznych 

– ulatniania, unieruchomienia, które prowadzą do starzenia się zanieczyszczeń w glebie. 

Dlatego też sugeruje się, aby przy podejmowaniu decyzji, co do zakresu pomiarowego na 

terenie zanieczyszczonym uwzględniać dla spodziewanych substancji czas ich połowicznego 

rozkładu. 
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9. Propozycja definicji znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska 

Znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska może być definiowane na trzech 

poziomach. Nazwy tych poziomów można przyjąć według normy ISO 19204:2017, gdzie 

określono to jako tzw. poziomy dowodów.  

Pierwszy poziom powinien się odnosić do stężeń substancji oznaczonych przy pomocy 

dostępnych metod chemii analitycznej. W tej części pojawia się pojęcie i rozróżnienie 

zanieczyszczenia (terenu zanieczyszczonego) oraz skażenia (terenu skażonego). 

Zanieczyszczenie powinno być traktowane jako substancja, grupa substancji lub czynnik 

obecne w glebie lub w ziemi na skutek działalności człowieka, albo też na skutek naturalnych 

warunków geologicznych (zanieczyszczenie naturalne). Parametr taki z reguły ma stężenie 

wyższe od wartości tła lub zawartości dopuszczalnej. Ponadto substancje takie lub czynniki, 

do czasu potwierdzenia ich właściwości, ilości lub stężenia, a także wpływu na funkcje gleby 

powinny być traktowane jedynie jako potencjalnie zagrażające środowisku. Na tym etapie 

poziomu pierwszego, w razie przekroczenia zawartości dopuszczalnej sugeruje się 

wprowadzenie ukierunkowanych badań specjacji substancji chemicznych tak, aby możliwie 

precyzyjnie ustalić, czy występujące formy są biodostępne i bioprzyswajalne.  

Skażenie oznacza zaś, że substancja występująca w glebie, z reguły w stężeniu wyższym od 

wartości tła lub zawartości dopuszczalnej, z uwagi na swoje właściwości może spowodować 

znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Przyjmuje się, że skażenie 

terenu jest równoznaczne z występowaniem znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu 

środowiska.  

Drugi poziom powinien się odnosić do oszacowanych potencjalnych skutków zdrowotnych lub 

stanu środowiska w odniesieniu do wyników analiz chemicznych uzyskanych w ramach etapu 

pierwszego. 

Poprzez znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi należy rozumieć taką zawartość substancji 

powodującej ryzyko, przy uwzględnieniu form chemicznych substancji oraz jej biodostępności, 

która w miejscowo-specyficznych warunkach może powodować wzrost prawdopodobieństwa 

wystąpienia skutków zdrowotnych dla ludzi spowodowanych obecnością substancji o działaniu 

toksycznym oraz rakotwórczym, a także o podobnych skutkach powyżej nieakceptowalnego 

poziomu.  

Poprzez znaczące zagrożenie dla stanu środowiska należy rozumieć taką zawartość 

substancji powodującej ryzyko, przy uwzględnieniu form chemicznych substancji oraz jej 

biodostępności, która w miejscowo-specyficznych warunkach może powodować wzrost 

wystąpienia obserwowanych efektów toksyczności ostrej, chronicznej lub genotoksyczności 

w odniesieniu do organizmów choćby z jednej z grup stosowanych do ekotestów.  

Trzeci poziom to, w odniesieniu badania do stanu środowiska, uzupełnienie o ocenę terenową, 

czyli ocenę ekosystemu.  

Poprzez znaczące zagrożenie dla ekosystemu należy rozumieć taką zawartość substancji 

powodującej ryzyko, przy uwzględnieniu form chemicznych substancji oraz jej biodostępności, 

która w miejscowo-specyficznych warunkach może powodować szkody w gatunkach 

chronionych, gatunkach kluczowych dla ekosystemu, czy ograniczać usługi ekosystemowe 

(produkty rolnicze, dobrej jakości wody powierzchniowe, podziemne oraz wody do spożycia, 

a także zdrowego środowiska dla życia człowieka).  
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10. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu aktów prawnych powodujących konieczność 

przeprowadzenia remediacji lub działań naprawczych w stosunku do powierzchni ziemi, 

kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji powodujących ryzyko, charakterystyki gleby 

i terenów, w tym także jako źródła zanieczyszczeń wód gruntowych.  

Podkreślono skomplikowanie polskiego systemu dotyczącego odpowiedzialności za 

zanieczyszczenie ziemi. Umiejscowiono w nim procedurę oceny występowania znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, aby było możliwe zidentyfikowanie 

wszelkich elementów niezbędnych do właściwego jej zastosowania. 

Przeanalizowano łączność polskich aktów prawnych z obowiązującymi na poziomie Unii 

Europejskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje kwestia definicji remediacji i definicja 

powierzchni ziemi zawarta w Ustawie POŚ, które dotyczą zarówno gleby i ziemi, jak i wód 

gruntowych. Jednak Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi określa dopuszczalne zawartości substancji 

powodujących ryzyko, których przekroczenie wprowadza obowiązek przeprowadzenia 

remediacji jedynie dla gleby i ziemi. Podkreślono także, że zgodnie z Ustawą POŚ w definicji 

powierzchni ziemi nie mieści się kategoria „wody podziemne”, a jedynie jej część jako „wody 

gruntowe”. Rozwiązanie to jest inne od zaproponowanego m.in. w Dyrektywie IED. 

W kwestiach określania zanieczyszczenia spowodowanego przez działalność przemysłową, 

a także w ramach redukcji tego zanieczyszczenia Dyrektywa IED odnosi się zarówno do 

zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Należy 

zatem podkreślić, iż Dyrektywa IED jednolicie kwalifikuje zarówno wody podziemne, jak 

i należące do nich wody gruntowe. Warto podkreślić, iż wody mogą być nośnikiem substancji 

powodujących ryzyko i powodować ich przemieszczanie się na znaczne odległości. Dlatego 

też ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska bez uwzględnienia roli, 

jaką w tym zakresie odgrywają wody podziemne, jest niepełna.  

Zebrano informacje na temat istniejących baz danych o substancjach powodujących ryzyko. 

Przy ich opisie kierowano się wiarygodnością informacji użytecznych do przeprowadzania 

oceny ryzyka. Na tej podstawie ustalono zalecaną hierarchię korzystania z baz danych. 

Podstawowa zasada wyboru źródła informacji określa, aby w pierwszej kolejności wybierać te 

źródła informacji, które są najbardziej aktualne, najbardziej przejrzyste i publicznie dostępne 

oraz przeszły proces recenzowania podawanych informacji (peer review). Kolejność ta jest 

aktualnie zalecana przez US EPA, która ma najbogatsze doświadczenie w analizie ryzyka 

zdrowotnego i ekologicznego. 

Dokonano wyboru najważniejszych aktów prawnych, w których definiuje się substancje 

i mieszaniny, a także dokonuje ich klasyfikacji ze szczególnym uwzględnieniem substancji 

mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, pod kątem wykorzystania tych 

informacji na etapie ustalania dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko 

w glebie lub ziemi oraz w procedurze dokonywania oceny występowania znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. W sposób szczegółowy opisano kryteria 

i sposoby klasyfikacji substancji powodujących ryzyko zgodnie z rozporządzeniem CLP.  

Przeanalizowano, w jaki sposób klasyfikacja substancji powodujących ryzyko będzie mogła 

zostać wykorzystana na potrzeby oceny powierzchni ziemi. W przypadku obecnie 

prowadzonej procedury, kiedy istnieje ustawowy obowiązek pełnej identyfikacji substancji 

i mieszanin posiadanych, wykorzystywanych i magazynowanych, może to być punkt wyjścia 
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na etapie identyfikacji substancji potencjalnie obecnych w glebie i ziemi. Jednak w przypadku 

terenów o nieznanej historii, porzuconych lub w przypadku występowania tzw. historycznych 

szkód w środowisku identyfikacja zanieczyszczeń jest utrudniona lub nawet niemożliwa. Tym 

samym wykorzystanie Rozporządzenia CLP do podania klasyfikacji substancji powodujących 

ryzyko, które potencjalnie mogą powodować zanieczyszczenie, może mieć ograniczone 

zastosowanie. 

Ponadto procesy zachodzące w glebie i ziemi, związane z losami zanieczyszczeń 

w środowisku, opisane w rozdziałach 6, 7 i 8, w zależności od czasu depozycji i półtrwania 

substancji powodują, że w glebie występują najczęściej związki o charakterze pochodnym, 

a nie macierzystym. Oznacza to, że uwolnione substancje mogą nie być już obecne 

w środowisku, mogły ulec trwałemu związaniu z materią organiczną lub uwolnieniu do fazy 

wodnej bądź gazowej. Ocena właściwości na podstawie pierwotnej substancji, czy mieszaniny 

w oparciu o Rozporządzenie CLP, nie jest prawidłowa i może mieć jedynie charakter 

informacyjny. Zasadne na tym etapie jest pozyskanie szczegółowych informacji 

o właściwościach substancji, ich rozkładzie pod wpływem organizmów glebowych, czy 

czynników abiotycznych (np. rozdział gęstościowy mieszanin substancji). 

Sformułowanie propozycji uszczegółowienia zasad wyznaczania dopuszczalnej zawartości 

w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko zostało poprzedzone wnikliwą analizą aktów 

prawnych oraz norm krajowych i międzynarodowych odnoszących się do jakości gleby i ziemi. 

Obejmowały one następujące bloki tematyczne: terminologię, charakterystykę gruntów 

i terenów, ocenę ryzyka zdrowotnego, a także ocenę ryzyka ekologicznego.  

Propozycja ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub w 

ziemi, dla substancji innych niż wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w oparciu o wiedzę 

ekspercką z zakresu oceny ryzyka zdrowotnego stanowi modyfikację zapisu §4 tego 

rozporządzenia i zawiera sześć elementów: 

1. Charakterystykę substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, zmieniającego 

i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

Rozporządzenie REACH 

2. Analizę stężeń substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi 

3. Analizę potencjalnych dróg narażenia 

4. Oszacowanie ryzyka zdrowotnego 

5. Wyniki oceny ryzyka zdrowotnego 

6. Interpretację wyników ryzyka zdrowotnego 

Kryteria oceny ryzyka zdrowotnego powinny odzwierciedlać dane o sposobie wykorzystania 

terenu (grupach gruntów) uzyskane w etapie 2 oraz odzwierciedlać funkcje gleby.  

a. Wartość HQ:  

• < 1 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I, II i III; 

• < 3 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy IV.  

 

b. Wartość CR:  

• 1x10-6 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I (zlokalizowanych na terenach 

wiejskich), II i III; 



Analiza informacji niezbędnych do dokonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji 
powodujących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach gruntowych 

 

 

 
141 

C H M U R A L  

• 1x10-5 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy I (zlokalizowanych na terenach 

zurbanizowanych) oraz gruntów grupy III, jeśli stanowią strefę ochronną zakładów 

przemysłowych, 

• 1x10-4 uznaje się za dopuszczalną dla gruntów grupy IV.  

Zliberalizowaną wartość na terenach przemysłowych można wprowadzić, o ile kontakt z glebą 

lub ziemią jest ograniczony, wprowadzone są odpowiednie działania zapobiegające (w tym 

środki ochrony indywidualnej), a ponadto zanieczyszczenia nie rozprzestrzeniają się 

w środowisku (nie migrują) poza obręb terenu.  

Wyznaczanie zawartości dopuszczalnej substancji powodującej ryzyko w glebie i w ziemi 

obejmuje głębokości, z którymi człowiek potencjalnie może mieć kontakt. Głębokości te ustala 

się w etapie 3 w oparciu o analizę potencjalnych dróg narażenia.  

Zaproponowano zupełnie nowe zapisy ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub w ziemi dla substancji innych niż wymienione w 

rozporządzeniu MŚ w oparciu o wiedzę z zakresu oceny ryzyka ekologicznego. Przedstawiona 

w opracowaniu propozycja obejmuje pięć punktów: 

1. Charakterystykę substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia 

wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do Rozporządzenia CLP, zmieniającego i 

uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

Rozporządzenie REACH 

2. Analizę stężeń substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi 

3. Przeprowadzenie badań ekotoksyczności 

4. Wyniki oceny ryzyka ekologicznego 

5. Interpretację wyników oceny ryzyka ekologicznego 

Kryteria oceny ryzyka ekologicznego powinny odzwierciedlać dane o sposobie wykorzystania 

terenu (grupach gruntów) uzyskane w etapie 2 oraz odzwierciedlać funkcje gleby. Wyniki 

powinny być zgodne z zaleceniami poszczególnych norm, a w zależności od zastosowanych 

testów za istotny biologicznie wpływ uznaje się: 

a. dla toksyczności ostrej – procent badanej reakcji testowej (np. hamowanie emisji 

światła, unieruchomienie) > 20%; 

b. dla toksyczności chronicznej – procent badanej reakcji testowej (np. hamowanie 

wzrostu, śmiertelność) > 25%, w niektórych testach > 30%; 

c. dla genotoksyczności – wskaźnik określający liczbę bakterii, u których zaszła rewersja 

mutacji lub naprawa DNA ≥ 2, w niektórych testach ≥ 3; 

Obecne zapisy rozporządzenia MŚ nie zawierają żadnych zapisów pozwalających na 

zastosowanie badań ekotoksyczności do wyznaczenia dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie lub ziemi. W pewnych wypadkach może ona stanowić podstawę 

do wyznaczenia zawartości dopuszczalnych w glebie i ziemi, a ze względu na stosowane 

metody dla pewnych funkcji gleby jest bardziej zasadna niż ocena ryzyka zdrowotnego.  

Zauważono, że w analizowanych normach występują pewne nieścisłości o kolosalnym 

znaczeniu dla omawianego tematu. W normie PN-EN ISO 11074:2015-10, Jakość gleby – 

Terminologia podano właściwe definicje pojęć zanieczyszczenie (contaminant) oraz skażenie 

(pollutant), które z nieznanych przyczyn zostały w odwrotny sposób wprowadzone do 

wszystkich analizowanych polskich norm.  
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Jedna z propozycji znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska opiera się na 

tych definicjach, stąd też postuluje się nie tylko wprowadzenie tych pojęć do szerokiego 

obiegu, ale także sprostowanie zapisów w odpowiednich normach w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym.  

Należy zauważyć, że w propozycji definicji zanieczyszczenia oraz skażenia pojawia się 

doszczegółowienie związane z tym, że substancje, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska należy odnosić do wartości tła. Substancje, które występują 

w glebach i w ziemi w wyniku zjawisk i procesów naturalnych (wychodnie skał 

okruszcowanych) także mogą stanowić zanieczyszczenie lub nawet skażenie. Nie musi to 

jednak prowadzić do wydania decyzji remediacyjnej obligującej podmiot (właściciela, podmiot 

władający) do działań oczyszczających. Może być to jednak informacja niezmiernie ważna w 

celu prawidłowego zaprojektowania inwestycji (uszczelnienie podłoża) i ustanowienia 

ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości (np. zakaz uprawy roślin przeznaczonych do 

spożycia) w kontekście wiedzy o naturalnym zanieczyszczeniu lub nawet skażeniu terenu, 

a także sugerowanej zmiana sposobu jego wykorzystania. 

Tym samym należy przyjąć, że zanieczyszczenie to substancja występująca w glebie lub 

w ziemi, z reguły w stężeniu wyższym od wartości tła lub zawartości dopuszczalnej. Ponadto 

substancje te do czasu potwierdzenia ich właściwości, ilości lub stężenia, a także wpływu na 

funkcje gleby i ziemi powinny być traktowane jako potencjalnie zagrażające środowisku. 

Skażenie oznacza zaś, że substancja występująca w glebie, z reguły w stężeniu wyższym od 

wartości tła lub zawartości dopuszczalnej, z uwagi na swoje właściwości może spowodować 

znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.   

Innym problemem wartym rozważenia jest ustalenie, czy obszary uznawane za 

zanieczyszczone należy rozpatrywać w kategorii znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska. Przykładem doskonale ilustrującym to zjawisko jest ustanowienie 

obszarów Natura 2000: Pleszczotka o kodzie PLH120092 oraz Armeria o kodzie PLH120091 

w okolicach Olkusza. Obszary te obejmują fragmenty starego terenu pogórniczego w pobliżu 

Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław". Gleby mają tam pH powyżej 7 i wysoką zawartość 

Zn, Cd i Pb. Traktując zanieczyszczenie jako zjawisko naturalne (wychodnie skał 

okruszcowanych i genetycznie związane z nimi gleby) lub choćby jako zjawisko spowodowane 

działalnością człowieka na dużym obszarze (wielkoobszarowe emisje z przeróbki surowców) 

możemy prowadzić dla danej nieruchomości lub powierzchni leżącej w tym obszarze ocenę 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Ustalanie metod oczyszczania 

(remediacji), bądź ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości powinno zabezpieczać 

istnienie obszarów Natura 2000, dla których zostały powołane. Ustanowienie wspomnianych 

obszarów Natura 2000 nie stoi w sprzeczności z powyższym, gdyż w trakcie oceny 

znajdującego się tam ekosystemu zauważono obecność biocenoz, które przystosowały się do 

warunków zanieczyszczonego podłoża i tym bardziej warte są ochrony. 

W opracowaniu przeanalizowano formy chemiczne zanieczyszczeń (specjacyjne), które 

wpisano na listę w załączniku nr 1 w Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Rozważano także możliwość oznaczania ich form 

biodostępnych. Poza kwestiami metodycznymi wyjaśniono także zawiłości terminologiczne. 

Szczególnie zasadne jest oznaczanie form biodostępnych zanieczyszczeń (zwłaszcza metali, 

ale także wybranych zanieczyszczeń organicznych), co będzie miało ogromne znaczenie dla 

wydawanych decyzji w sprawie remediacji. 
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Przedyskutowano także zasadność ujednolicenia wykonywania oznaczeń, które mają być 

wykorzystane nie tylko w celu stwierdzenia zanieczyszczenia terenu, ale także późniejszej 

oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Dotyczy to m.in. 

oznaczania zawartości sumy węglowodorów C6-C12 jako składników frakcji benzyn oraz sumy 

węglowodorów C12-C35 jako składników frakcji olejów mineralnych. Wydzielone w ten sposób 

frakcje i sumy nie są przydatne do oceny ryzyka zdrowotnego. Zgodnie z metodologią US EPA 

należy najpierw rozdzielić frakcje węglowodorów alifatycznych od aromatycznych, a następnie 

oznaczać frakcje zawierające odpowiednią liczbę węgli. Należy dodać, że stosowane obecnie 

metodyki w laboratoriach analitycznych i tak polegają na oznaczaniu poszczególnych frakcji, 

a następnie podawaniu wymaganej w tym Rozporządzeniu sumy frakcji ropopochodnych.  

W opracowaniu przedstawiono także wyjaśnienie odnośnie zapisu Ustawy POŚ, co do 

korzystania z usług akredytowanych laboratoriów (w art. 147a ust. 1 pkt 1 i ust. 1a). Postuluje 

się uściślenie, że wymagane jest posiadanie procedury zarządzania jakością, czyli posiadanie 

przez laboratoria certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO/IEC 

17025:2005. Dodatkowo, w zakresie wskazanych w rozporządzeniu norm, laboratoria powinny 

wykazywać się posiadaniem akredytacji odpowiedniej dla zalecanej metody do wykonywania 

oznaczeń. W odniesieniu do zanieczyszczeń oznaczanych sporadycznie, nie wymienionych 

na liście w załączniku 1 do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, należy dopuścić wykonanie oznaczeń w laboratoriach 

posiadających certyfikat systemu zarządzania jakością oraz akredytację w zakresie pobierania 

próbek. Takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie.  

Na etapie identyfikowania zanieczyszczeń oraz ustalania rodzaju gruntu należy wziąć jeszcze 

pod uwagę funkcje środowiskowe, jakie pełni gleba. Funkcje te powinny determinować dalszy 

sposób postępowania zarówno w celu ustalenia dopuszczalnej zawartości substancji 

powodującej ryzyko w glebie i ziemi, jak i oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska. Informacje o rodzaju gruntu powinny być nawet traktowane wtórnie 

w odniesieniu do funkcji gleby. Przykładowo będzie to miało szczególne znaczenie przy 

rozpatrywaniu funkcji retencyjnej gleby, która nie jest ściśle zależna od sposobu 

zagospodarowania powierzchni ziemi. Dodatkowo grunty z zabudową mieszkaniową, a także 

zagrodową na terenach rolniczych nie podlegają większej ochronie niż grunty położone na 

obszarach miast. To szczególne ważne wobec intensyfikacji zagrożeń na terenach rolniczych 

związanych z lokalizowaniem na terenach zabudowy zagrodowej lub gruntów rolnych ferm 

wielkoprzemysłowych, na których nie tylko obciążenie środowiska biogenami, ale także 

metalami, czy pozostałościami farmaceutyków i leków weterynaryjnych stanowi poważne 

wyzwanie. Stąd też potrzeba ochrony gruntów rolnych, w związku z koniecznością 

zapewnienia należytych warunków do produkcji zdrowej żywności. Należy także rozważyć 

bardziej restrykcyjne podchodzenie do ustalania dopuszczalnych zawartości substancji 

powodujących ryzyko na tych grupach gruntów oraz oceny znaczącego zagrożenia dla 

zdrowia ludzi.  

Obecnie obowiązujące zawartości dopuszczalne substancji powodujących ryzyko w glebie 

i ziemi nie zostały wyznaczone w oparciu o jednolite metodyki oceny ryzyka zdrowotnego 

i ekologicznego. Ponadto wyznaczono tylko jedną wartość odpowiadającą najniższej 

zawartości dla danej grupy gruntów, która oznacza, że grunty uznaje się za zanieczyszczone. 

Nie oznacza to, że jej przekroczenie automatycznie zobowiązuje do przeprowadzenia 

remediacji, a jedynie stanowi punkt wyjścia do opracowania planu remediacji. Jego elementem 

jest ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. W świetle 

przedstawionych powyżej rozważań ustawodawca nie ustalił w glebie i ziemi zawartości 
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oznaczających, że teren jest skażony, od których istnieje obowiązek przeprowadzania 

remediacji. Taki poziom należy wyznaczyć indywidualnie dla danego terenu. Zależy on 

zarówno od sposobu wykorzystania samego terenu, jak i możliwych dróg narażenia, a także 

własności substancji, czy wreszcie właściwości gleby oraz budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych.  

Nawiązując do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi warto podkreślić kilka elementów, które wymagają zmian, co wynika 

z praktycznego stosowania tego aktu prawnego w ostatnich miesiącach. Poza opisanym 

wcześniej niewłaściwym określaniem terenu badanego, jako „terenu zanieczyszczonego”, 

zamiast „potencjalnie zanieczyszczonego”, trzeba wskazać także na niezbyt udaną 

i niepotrzebną próbę wpisania do rozporządzenia wykazu rodzajów działalności mogących 

z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni 

ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń. Krytyczna 

opinia w tym zakresie wynika z obserwacji pojawiających się raportów z badań, których autorzy 

niekiedy bardzo literalnie traktują zaproponowany zakres analiz, tj. listę substancji 

wymagających kontroli. Zamyka się tym samym pole do dyskusji i kwestionowania choćby 

wyników badań historycznych, niestety najczęściej prowadzonych zbyt pobieżnie. W takich 

badaniach po stwierdzeniu chronologicznie ostatniego rodzaju działalności proponuje się dość 

ograniczony zakres badań, co w przekonaniu wykonawców i zleceniodawców wypełnia 

wymagania przepisów. Nieporozumieniem jest także określanie w tym wykazie działań 

(załącznik 2 do Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziem), które mogą powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Czasem bowiem wymienione rodzaje działalności, jak np. w pkt. 36 załącznika 2 - Instalacja 

do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla, są na tyle 

„nowymi” technologiami, że nie mogą powodować jeszcze historycznie uzasadnionych 

zanieczyszczeń. Dla odmiany brak tak istotnych wskazań do analizowania związków arsenu 

przy zakładach obróbki skór, czyli w garbarniach (stare technologie garbarskie wykorzystywały 

nie tylko chrom do garbowania, ale najpierw arsen do pozbawiania skór sierści, a potem ich 

konserwowania  na czas magazynowania), brak wskazań na stare  technologie produkcji gazu 

z węgla i towarzyszące temu odpady smół pogazowych (w Polsce od XIX wieku do początku 

lat 90. XX wieku), ograniczenie wykazu substancji związanych z nasycaniem podkładów 

kolejowych (konserwacja drewna z wyjątkiem sinizny) do benzo(a)pirenu spośród WWA oraz 

do fenolu.  

Lista gałęzi przemysłu, związanych z tym technologii i towarzysząca im lista substancji i grup 

substancji mogących powodować zanieczyszczenie, skażenie, a następnie ryzyko 

i zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska jest niezmiernie długa. Nie można jej zawrzeć 

w formie załącznika do rozporządzenia. Kwerendy archiwalne i kolejne przypadki badanych 

terenów poprzemysłowych (lub w szerszym znaczeniu - terenów typu brownfield) pokazują 

też, że listę tych substancji należy uzupełniać o nowe związki, powstające dopiero 

w środowisku po kontakcie substancji z istniejącymi lub dodawanymi w innych celach 

substancjami. Tak powstają np. niektóre chlorofenole, chloroform, związki organiczne rtęci. 

Trzeba liczyć się także z napływem substancji powodujących ryzyko z okolicy – stąd kwestia 

badań terenów sąsiadujących była tu wcześniej omawiana. Reasumując, jest to materiał na 

specjalny katalog, który może być opracowywany i aktualizowany okresowo przez 

interdyscyplinarny zespół fachowców z różnych dziedzin. Przykładowo w Niemczech, 

w landzie Badenii-Wirtembergii już pod koniec lat 80. XX wieku tamtejszy krajowy urząd 

ochrony środowiska (Landesanstalt für Umweltschutz) wydał kilkutomowy „Branchenkatalog 
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zur historischen Erhebung von Alstandorten” (branżowy katalog do zbierania danych o starych 

lokalizacjach) [Branchenkatalog 1990]. Krótko opisywane są tam: okres funkcjonowania danej 

technologii, opis technologii oraz czynniki umożliwiające zanieczyszczenie otoczenia oraz 

znaczące substancje i grupy substancji, które jako odpady, półprodukty lub produkty mogły 

potencjalnie zanieczyścić środowisko. 

Z metod chemicznych proponujemy, aby przy ocenie znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i stanu środowiska w przypadku wystąpienia substancji powodującej ryzyko w glebie i ziemi 

wziąć pod uwagę dwa parametry glebowe: pH oraz zawartość materii organicznej (wyrażoną 

zawartością całkowitego węgla organicznego).  Z przytoczonych wyżej danych to właśnie te 

dwa parametry w największym stopniu wpływają na losy zanieczyszczeń w glebie i mogą 

decydować o wielkości narażenia ludzi i innych organizmów na toksyczne oddziaływanie 

substancji zanieczyszczających glebę/ziemię. Materia organiczna jest jednym 

z najważniejszych komponentów glebowego kompleksu sorpcyjnego i bierze udział 

w sorpcji/desorpcji kationów, anionów oraz zanieczyszczeń organicznych. W wielu 

przytoczonych wcześniej badaniach wykazano silną pozytywną korelację pomiędzy 

zawartością węgla organicznego a zawartością związków organicznych. Odczyn z kolei 

uważany jest za jeden z głównych czynników wpływających na formę, w jakiej metale 

i metaloidy występują w środowisku glebowym oraz na ich biodostępność.  

W Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi zostały wymienione te dwa czynniki gleby wymagające wykonania oznaczeń 

laboratoryjnych [§10, poz. 4] w przypadku badania zawartości substancji powodujących ryzyko 

z grupy metali i metaloidu. Proponujemy, aby te badania również zostały przeprowadzone 

obligatoryjne w przypadku zanieczyszczeń organicznych. Zaleca się również, aby w ocenie 

eksperckiej były brane pod uwagę parametry glebowe wskazane w normach: PN-ISO 

15800:2010, PN-EN ISO 17402:2011 oraz ISO/TS 17924:2007. Wybór parametrów 

właściwych do oceny będzie zależny od miejsca, substancji powodującej ryzyko oraz decyzji 

eksperta.  

Ponadto, jak widać z powyższych przykładów, losy zanieczyszczeń w glebie są wypadkową 

interakcji z szeregu różnych czynników fizykochemicznych. Z punktu widzenia oceny ryzyka 

istotne jest poznanie, czy występujące w glebie lub ziemi zanieczyszczenie może być uważane 

za czynnik stresowy dla organizmów. Dlatego też przy ocenie znaczącego zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i stanu środowiska w przypadku wystąpienia substancji powodującej ryzyko 

w glebie i ziemi należy wziąć pod uwagę reakcję organizmów żywych. Użytecznym 

narzędziem, którego zastosowanie umożliwia rzeczywistą ocenę ryzyka wynikającego 

z obecności substancji chemicznych w glebach, ich biodostępność, toksyczności oraz 

współdziałanie są biotesty (PN-ISO 15799:2007, PN-ISO 17616:2010). Biotesty wykorzystują 

jako wskaźnik organizm żywy i polegają na kontrolowanym jego narażeniu na działanie 

substancji toksycznych obecnych w próbce oraz jakościowej i ilościowej ocenie efektów tego 

działania. W badaniach tych istotnym czynnikiem jest dobór odpowiedniej grupy organizmów 

testowych. Ważne jest, aby organizmy należały do różnych grup taksonomicznych 

i reprezentowały różne ogniwa łańcucha troficznego (producentów, konsumentów, 

destruentów). Organizmy testowe powinny być również dobierane zależnie od rodzaju 

ekosystemu oraz dróg narażenia (PN-ISO 15799:2007, PN-ISO 17616:2010, ISO 

19204:2017). Do najpopularniejszych organizmów testowych wykorzystywanych w ocenie 

ryzyka związanego z występowaniem zanieczyszczeń w glebach są mikroorganizmy glebowe 

oraz wodne (pomiar aktywność ich procesów fizjologicznych), rośliny wyższe (testy inhibicji 

kiełkowania i wzrostu siewek), zwierzęta bezkręgowe: nicienie, dżdżownice, skoczogonki, 
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stawonogi (pomiary rozmnażania, biomasy, śmiertelności). Stosowanie biotestów w ocenie 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska w przypadku wystąpienia 

substancji powodującej ryzyko w glebie i ziemi budzi jednak pewne obawy, ponieważ czasami 

obserwuje się zjawisko hormezy, czyli stymulacji wzrostu organizmów testowych przy małych 

zawartościach zanieczyszczeń. Hormeza jest zjawiskiem dualnej reakcji organizmu na dawkę, 

polegającym na stymulacji organizmu w zakresie małych dawek i hamowania jego funkcji 

życiowych w obszarze dużych dawek. W przeciwieństwie do dość powszechnej opinii, że małe 

dawki powodują jedynie proporcjonalnie mniejsze zagrożenia niż dawki duże, badania 

naukowe pokazują, że mechanizmy obronne organizmów działają w taki sposób, który 

pozwala na wystąpienie korzystnych dla organizmu skutków małych dawek. Inne tłumaczenia 

tego zjawiska w przypadku roślin obejmują wzrost aktywności mikrobiologicznej w wyniku, np. 

biodegradacji WWA, prowadzący do poprawy warunków rozwoju roślin, możliwość działania 

WWA jako aktywatora wzrostu roślin oraz wzrost dostępności składników pokarmowych 

w glebie spowodowany wiązaniem WWA przez cząsteczki glebowe. Ponadto problem 

związany ze stymulacją wzrostu szczególnie roślin testowych, może również wystąpić 

w przypadku gleb (środowiska) bogatych w substancję biogenne (azot, fosfor), które mogą 

działać stymulującą na wzrost roślin nawet przy znacznych zawartościach substancji 

toksycznych. Niemniej jednak, zjawisko hormezy nie jest często opisywane w badaniach 

ekotoksykologicznych ze względu na fakt, że stężenia substancji chemicznych działające 

hamująco na rozwój organizmów są częściej obserwowane. Bardzo często również wyniki 

związane z hormezą zanieczyszczeń chemicznych są odrzucane i uważane jako błąd 

eksperymentalny. Podsumowując można zasugerować, że wybranie właściwego zestawu 

organizmów testowych, z różnych poziomów troficznych odpowiednich dla danego 

środowiska, a także rodzaju badań w dużej mierze powinno zależeć od decyzji eksperta. 

Pomocnym narzędziem w ocenie ryzyka mogą być zapisy norm PN-ISO 15799:2007, PN-ISO 

17616:2010 oraz ISO 19204:2017. 

W opracowaniu zaproponowano uszczegółowienie istniejących w Rozporządzeniu w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zasad odnoszących się do 

wyznaczania dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w oparciu o metodę 

oceny ryzyka zdrowotnego. Uściślenie to odwołuje się zwłaszcza do kryteriów związanych ze 

sposobem zagospodarowania terenu. Dodatkowo zaproponowano rozszerzenie tych zapisów 

o oddzielne kryteria opierające się na ocenie ryzyka ekologicznego, którego wykorzystanie 

może być bardziej zasadne w zależności od funkcji pełnionej przez gleby. Dodatkowo w wielu 

wypadkach możliwe będzie stosowanie tych metod komplementarnie.  

Autorzy opracowania zaproponowali także zapis konkretyzujący definicję znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza 

w kontekście ewentualnych decyzji związanych z remediacjami terenów skażonych. Autorzy 

dokumentu wyrażają pogląd, że jeśli w wyniku przeprowadzonej oceny znaczącego 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska będzie wynikała konieczność remediacji 

zanieczyszczonych gruntów, to w pierwszej kolejności należy umożliwić naturalne 

oczyszczenie terenu, ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, czy 

zmniejszyć ich ilość. Natomiast zastosowanie remediacji poprzez usuwanie zanieczyszczeń 

wraz z powierzchnią ziemi, jako prowadzące do bezpowrotnych strat w materii organicznej 

oraz uszczerbku w związanych z nią ekosystemach, może zachodzić tylko w przypadkach 

szczególnych. 

Zaproponowany w ramach niniejszego opracowania schemat postępowania powinien być 

uniwersalny i obejmuje rozważania na temat etapów niezbędnych dla wyznaczenia 
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dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie i ziemi, które nie zostały 

wymienione na liście w Załączniku nr 1 w Rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wszystkie etapy są także niezbędne do 

wykonania oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska na podstawie 

rozporządzenia, które może zostać wydane na podstawie art. 101p ust. 3 Ustawy POŚ.   
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