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1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsi�biorstwa 

Nazwa produktu ...............................DrawWay 7912 

Zastosowanie ......................................płyn do ci�gni�cia i tłoczeniar 

Producent/importer .....................Statoil Poland Sp. z oo. 

Adres ...............................................................ul. Lubla�ska 38 

Kod i miasto ..........................................31-476 Kraków 

Telefon ..........................................................+48 12 415 70 00 

Telefon alarmowy ..........................+48 12 415 70 00 czynny od poniedziałku do pi�tku w godzinach 7.30-15.30 

e-mail...............................................................olejesmarowe@statoil.com 

Fax ......................................................................+48 12 415 71 00 

Kontakt .........................................................Agnieszka Mentel 

Odpowiedzialny za import .Jakub Adamus 

Osoba/dział odpowiedzialny  

za kart� charakterystyki    Dział Serwisu Technicznego 

Data aktualizacji                  13.11.2008 r. 

2. Identyfikacja zagro�e� 
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze�nia 2003 r. w sprawie kryte-
riów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 2004 r., nr 
243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007 r. z uwzgl�dnieniem zmian wprowadzonych dyrektyw�  Komisji  nr 
2006/8/WE.  
Zgodnie z kryteriami przepisów w/w rozporz�dzenia produkt nie jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
Zagro�enia ze wzgl�du na wła�ciwo�ci fizykochemiczne: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny 
Zagro�enia dla zdrowia: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny  
Zagro�enia dla �rodowiska: 
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. 
Opakowania jednostkowe nie wymagaj� znakowania ostrzegawczego - patrz pkt 15. 

3. Skład i informacja o składnikach 

Nr  Nazwa składnika  Nr CAS Nr EC Zawarto�� w % 
wag.  

Klasyfikacja  

1 Olej bazowy - - 30-50 - 
* - Substancja nie klasyfikowana jako niebezpieczna w zał�czniku I do dyrektywy 67/548/EEC. 
W punkcie 16 podano znaczenie zwrotu R. 

4. Pierwsza pomoc 

Wdychanie: Osob� poszkodowan� natychmiast wyprowadzi� z zanieczyszczonego obszaru.  W razie potrzeby zasto-
sowa� sztuczne oddychanie. Niezwłocznie zasi�gn�� porady lekarza.  

Kontakt ze skór�: Zdj�� zanieczyszczon� odzie�. Zanieczyszczon� skór� umy� wod� z mydłem. Zasi�gn�� porady 
lekarza w przypadku utrzymywania si� jakichkolwiek dolegliwo�ci, np. cech podra�nienia skóry. Zabrudzon� odzie� zdj�� i 
upra� przed nast�pnym u�yciem. Pod ci�nieniem, produkt mo�e przenika� do skóry i ni�ej poło�onych tkanek, co mo�e 
zagra�a� zdrowiu. 

Kontakt z oczami: Wyj�� szkła kontaktowe. Przy podwini�tych powiekach płuka� oczy bie��c�, letni� wod�, przez 
co najmniej 15 minut. Zasi�gn�� porady lekarza. 

Połkni�cie: Nie wywoływa� wymiotów. Zasi�gn�� porady lekarza. 
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5. Post�powanie w przypadku po�aru 

Zalecane �rodki ga�nicze: piana, proszki ga�nicze, ditlenek w�gla. 

Nieodpowiednie �rodki ga�nicze: woda. 

Szczególne zagro�enie ze strony produktów spalania i wydzielaj�cych si� gazów: 

Pod wpływem wysokiej temperatury mog� wytwarza� si� pary ci��sze od powietrza. Pary mog� wytwarza� łatwo paln� i 
wybuchow� mieszanin� z powietrzem. Pary mog� przemieszcza� si� nad podło�em i ulega� wstecznemu zapłonowi w 
kontakcie z odległymi �ródłami zapłonu.  

Specjalne wyposa�enie ochronne stra�aków: W razie potrzeby nosi� izolacyjne aparaty oddechowe z niezale�nym 
�ródłem powietrza i kombinezony ochronne.  

Inne informacje: Po�ar w zamkni�tych obszarach mo�e zwalcza� tylko wyszkolona stra� po�arna. Zagro�one 
po�arem zbiorniki usun�� z zagro�onego obszaru lub chłodzi� wod�.  

6. Post�powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do �rodowiska 

Indywidualne �rodki ostro�no�ci: Oznakowa� obszar ska�enia. Nosi� �rodki ochrony indywidualnej – patrz punkt 
8. 

�rodki ostro�no�ci w zakresie ochrony �rodowiska:  Nie dopuszcza� do przedostawania si� produktu do kanali-
zacji, wód powierzchniowych, wód gruntowych i gleby. Zawiadomi� odpowiednie władze w przypadku uwolnienia preparatu 
do �rodowiska – wód powierzchniowych, kanalizacji, gleby lub upraw rolnych i le�nych. 

Metody oczyszczania/usuwania: Wycieki produktu zasypa� materiałem pochłaniaj�cym ciecze - piasek, ziemia, 
trociny. Zanieczyszczone pozostało�ci usuwa� zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 13.  

7. Post�powanie z preparatem i jego magazynowanie 

Post�powanie z preparatem: Unika� zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha� par i mgieł produktu. Prze-
strzega� zalece� obowi�zuj�cych podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporz�dzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy zwi�zanej z wyst�powaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86. Zapewni� odpowiedni� wen-
tylacj�. Unika� zanieczyszczenia oczu, skóry i odzie�y. Zanieczyszczon� odzie� niezwłocznie zdj�� i upra� 
przed ponownym u�yciem. Przestrzega� zalece� podanych w instrukcji stosowania produktu.  
Transport: transport �rodkami transportu przystosowanymi do przewozu produktów naftowych. 

Magazynowanie: Przestrzega� zalece� zamieszczonych na etykiecie. Przechowywa� w oryginalnych, szczel-
nie zamkni�tych pojemnikach w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chroni� przed dost�pem 
powietrza, wilgoci i zanieczyszcze�. Chroni� przed bezpo�rednim �wiatłem słonecznym i �ródłami ciepła. Unika� eks-
tremalnej temperatury. Nie przechowywa� z �ywno�ci�, napojami lub z pasz�. 

8. Kontrola nara�enia i �rodki ochrony indywidualnej 

Dodatkowe zalecenia w zakresie �rodków in�ynieryjnych: Zapewni� odpowiedni� wentylacj� pomieszcze� 
produkcyjnych i stanowisk pracy. Post�powa� zgodnie z przepisami obowi�zuj�cymi podczas przewozu, ma-
gazynowania i stosowania oleju silnikowego.  

Parametry kontroli nara�enia:  
Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� 
czynników szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz. 
U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. Nr 161, poz. 1142, 2007). 
Zalecenia dotycz�ce procedury monitoringu zawarto�ci składników niebezpiecznych w powietrzu – 
metodyka pomiarów: 
PN ISO 4225/Ak:1999 Jako�� powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy) 
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czysto�ci powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w 
�rodowisku pracy i interpretacji wyników.  
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny nara�enia inhalacyjnego na czynniki 
chemiczne przez porównanie z warto�ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. 
PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotycz�ce procedur pomiaru czynni-
ków chemicznych. 
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Oleje mineralne - faza ciekła aerozolu  
PN-77/Z-04108/00 Badania zawarto�ci olejów. Zakres normy 
PN-77/Z-04108/01 Badania zawarto�ci olejów. Oznaczanie olejów (mgła) na stanowiskach pracy metod� spek-
trometrii absorpcyjnej w podczerwieni  
PN-80/Z-04108/02 Badania zawarto�ci olejów. Oznaczanie olejów (mgła) na stanowiskach pracy metod� spek-
trometrii absorpcyjnej w nadfiolecie.  
PN-88/Z-04108/04 Badania zawarto�ci olejów. Oznaczanie fazy ciekłej olejów mineralnych na stanowiskach 
pracy metod� spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni. 
PiMO�P 1999, z. 22 
Warto�ci dopuszczalnych st��e� (DSB) w materiale biologicznym: 
Nie okre�lono. 
�rodki ochrony indywidualnej: 
Przestrzega� ogólnych przepisów BHP obowi�zuj�cych przy pracy. My� r�ce przed ka�d� przerw� i po zako�-
czeniu pracy. Unika� przewlekłego lub powtarzanego kontaktu ze skór�. Unika� zanieczyszczenia oczu. Zanie-
czyszczon� odzie� zdj�� i upra� przed ponownym u�yciem. Produkt przechowywa� z dala od �ywno�ci, napo-
jów i pasz. Nie spo�ywa� posiłków, nie pi� ani nie pali� tytoniu podczas stosowania preparatu.  
Ochrona dróg oddechowych: Nie ma potrzeby w normalnych warunkach.  
Ochrona skóry r�k: Odpowiednie r�kawice ochronne do łokcia np. z kauczuku nitrylowego, neoprenu lub z 
PCW. Przy wyborze r�kawic ochronnych zwróci� uwag� na zalecenia producenta dotycz�ce ich przydatno�ci 
do pracy z tym preparatem. Wła�ciwo�ci ochronne r�kawic zale�� nie tylko od rodzaju materiału, z którego s� 
wykonane. Czas działania ochronnego mo�e by� ró�ny w przypadku ró�nych producentów r�kawic. W przy-
padku preparatu, który jest mieszanin� wielu substancji nie mo�na precyzyjnie oszacowa� czasu działania 
ochronnego r�kawic. Uwzgl�dniaj�c podane przez producenta parametry r�kawic nale�y zwraca� uwag� pod-
czas stosowania produktu czy r�kawice jeszcze zachowuj� swoje wła�ciwo�ci ochronne. 
Ochrona oczu: Szczelne okulary ochronne (oprawa z kauczuku nitrylowego, neoprenu lub PCW). W pobli�u 
stanowisk pracy zaleca si� zamontowanie urz�dze� do płukania oczu.  
Ochrona ciała: Odpowiednie ubranie ochronne ze zwartej tkaniny, fartuchy, kombinezony, buty ochronne. 
UWAGA:  
�rodki in�ynieryjno-techniczne maj� pierwsze�stwo przed �rodkami ochrony osobistej.  
Wymagania zasadnicze dla �rodków ochrony indywidualnej okre�la Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla �rodków ochrony indywidualnej Dz. U. nr 259, poz. 
2173.  
Pracodawca jest zobowi�zany zapewni�, aby stosowane �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie� i obuwie 
robocze posiadały wła�ciwo�ci ochronne i u�ytkowe oraz zapewni� odpowiednie ich pranie, konserwacj�, 
napraw� i odka�anie. 
Zalecane badania wst�pne i okresowe pracowników nara�onych na czynniki chemiczne s� okre�lone 
w Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania 
bada� lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze� 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69/1996, poz. 332, wraz 
z pó�niejszymi zmianami). 

9. Własno�ci fizyczne i chemiczne 

Kolor : – �ólty. 
G�sto��: 1015 kg/m3 w temp. 20°C 
Lepko�� kinematyczna: 6-10 mm2/s w 40 0C  
Rozpuszczalno�� w rozpuszczalnikach organicznych: Rozpuszcza si� 
Temperatura zapłonu: >200°C (ASTM D92) 
 

10. Stabilno�� i reaktywno�� 

Stabilno�� ....................................................................................................................................Chemicznie stabilny. 

Materiały, których nale�y unika�: .......................................................Silne utleniacze. 

Niebezpieczne produkty rozkładu: ...................................................Ditlenek w�gla, tlenek w�gla. 

11. Informacje toksykologiczne 

Ogólne 



Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7912 

 Data wydania 2008-11-13 Strona 4 (5) 

 4 

Wdychanie ................................ Mo�e powodowa� podra�nienie błon �luzowych.. 

Połkni�cie................................... Nie wywoływa� wymiotów. W nast�pstwie wymiotów produkt mo�e by� zaaspirowany do płuc, co 
mo�e powodowa� uszkodzenie płuc. 

Kontakt ze skór�............. W przypadku długotrwałego działania na skór� i nieprzestrzegania zasad BHP mo�e powodowa� 
zmiany skórne. Pod ci�nieniem, olej mo�e przenika� do skóry i ni�ej poło�onych tkanek, co mo�e zagra�a� zdrowiu.  

12. Informacje ekologiczne 

Mobilno��.........................................Produkt słabo rozpuszczalny w wodzie. Plama oleju pływa po powierzchni wody. Mo�e przenika� 
do gleby i powodowa� trwałe zanieczyszczenie �rodowiska. W celu zapobie�enia rozprzestrzenianiu stosowa� odpowiednie 
�rodki adsorbuj�ce.  

Biodegradowalno��........Słaba, zale�na od warunków, w jakich przebiega. 

Bioakumulacja .........................Zawiera składniki o zdolno�ci do bioakumulacji. (logpow>3). 

Toksyczno�� ...............................Nie klasyfikowany jak szkodliwy dla organizmów wodnych. Oszacowana warto�� IC/EC50 powy-
�ej 100 mg/L wody.  

13. Post�powanie z odpadami 
Nie wprowadza� do kanalizacji. Nie dopuszcza� do zanieczyszczania wód powierzchniowych, cieków powierzchniowych i 
gleby.  
Przestrzega� przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 –tekst ujednolicony)  
Przestrzega� przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 – tekst 
ujednolicony. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Kod odpadu w zale�no�ci od zastosowania. Producent zaleca nast�puj�c� klasyfika-
cj� odpadów produktu:  
13 08 99* - Inne nie wymienione odpady olejowe 
Odpady opakowa�: 
15 01 01 – Opakowania z papieru lub z tektury. 
15 01 10* - Opakowania zawieraj�ce pozostało�ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone   
Sposoby unieszkodliwiania odpadów 
Sposób likwidacji odpadów uzgodni� z wła�ciwym terenowo Wydziałem Ochrony �rodowiska. 

14. Informacje o transporcie 
Zgodnie z przepisami transportowymi nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.  

15. Informacje dotycz�ce przepisów prawnych 
USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. nr 11 poz. 84 z pó�niejszymi 
zmianami) 
Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i 
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 ze zmianami w Dz. U. nr 2/2005 poz. 8, Dz. U. z dnia 16 listopada 
2007 r., Nr 215, poz., 1588). 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze�nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacj� i oznakowaniem  (Dz. U. nr 201 poz. 1674)  
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 wrze�nia 2003 r. w sprawie 
kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zmianami w Dz. U. 
2004 r., nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222, 2007. 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania bada� lekar-
skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze� lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332 wraz z pó�niejszymi zmianami) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga� dla �rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O�wiadczeniem Rz�dowym z dnia 24 wrze�nia 2002 r. w sprawie 
wej�cia w �ycie zmian do zał�czników A i B Umowy europejskiej dotycz�cej mi�dzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR), sporz�dzonej w Genewie dnia 30 wrze�nia 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629 ze 
zmianami w Dz.U.03.207.2013; Dz.U.03.207.2014 (wersja ujednolicona Dz. U. 05.178.1481) ze zmianami w Dz. U. nr 
99, poz. 667, 2007 r. oraz Ustaw� z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 17 maja 2003 r., nr 
86, poz. 789) – tekst ujednolicony (zm. Dz. U. z 2007 7, Nr 191, poz. 1374, Dz. U. Nr 176, poz. 1238. 
Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warun-
ków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047 z 2004 r. ze zmianami w Dz. U. nr 107, poz. 
724, 2006 r., Dz. U. nr 136, poz. 1145, 2005 r.).  
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Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 10 wrze�nia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz. 
U. nr 114, poz. 545, 1996 r. ze zmianami w Dz. U. nr 127, poz. 1092, 2002 r. 
Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001r w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 
Rozporz�dzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy�szych dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w �rodowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 
212 poz. 1769, Dz. U. nr 161, poz. 1142, 2007 r.). 
Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 roku nr 2000/39/EC w sprawie ustanowienia pierwszej listy indykatywnych 
warto�ci najwy�szych dopuszczalnych st��e� w �rodowisku pracy. 
Oznakowanie opakowa� jednostkowych zgodnie z przepisami Rozporz�dzenia Ministra Zdrowia  z dnia 2 wrze�nia 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowa� substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1679 ze zmianami w Dz. U. / 2004r nr 260, poz. 2595) 
Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu: 
Znaki ostrzegawcze: Nie dotyczy  

 Zwroty R: - 
 Zwroty S:   S2  - Przechowywa� poza zasi�giem dzieci 

S24/25 - Unika� kontaktu ze skór� i z oczami 

S26 - W przypadku zanieczyszczenia oczu przemy� je du�� ilo�ci� wody oraz niezwłocz-
nie skontaktowa� si� z lekarzem.  

S36 - Nosi� odpowiedni� odzie� ochronn� i r�kawice ochronne 
S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa� odpowiednie indywidualne �rodki 
ochrony dróg oddechowych. 

 Napisy dodatkowe - 

16. Inne informacje 

Dost�pno��: informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny by� dost�pne dla wszystkich maj�cych kontakt z pro-
duktem. 

Poza mo�liwo�ci� naszej kontroli znajduje si� magazynowanie, stosowanie, likwidacja, a tak�e warunki i sposoby obcho-
dzenia si� z tym produktem. Z tych przyczyn nie mo�emy ponosi� odpowiedzialno�ci za straty, zniszczenia i koszty, które 
wynikaj� lub s� w inny sposób zwi�zane z magazynowaniem, stosowaniem, likwidacj�, czy sposobem obchodzenia si� z 
tym produktem. Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana jedynie w celu dostarczenia informacji z zakresu 
ochrony zdrowia, bezpiecze�stwa i ochrony �rodowiska. Nie jest to specyfikacja produktu i nie mo�e by� uwa�ana za 
przedstawienie danych wyst�puj�cych w specyfikacji. 

Uwagi 

Dalszych informacji technicznych o produkcie prosz� szuka� w katalogu technicznym Statoil Poland, bezpo�rednio pod 
numerem +48 12 415 70 00 wew. 302,303 lub 

Przedstawione tu informacje zebrano ze �ródeł, które według najlepszej wiedzy Statoil Poland Sp. z oo. ocenione mog� by� 
jako rzetelne i dokładne. Powy�sze informacje opracowano na podstawie aktualnego stanu wiedzy i dotycz� one produktu 
w postaci w jakiej jest stosowany. Dane dotycz�ce tego produktu przedstawiono w celu uwzgl�dnienia wymogów bezpie-
cze�stwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych wła�ciwo�ci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie 
znajduj� si� pod kontrol� producenta, odpowiedzialno�� za bezpieczne stosowanie produktu spada na u�ytkownika. 
Statoil Poland Sp. z oo. nie przyjmuje odpowiedzialno�ci za szkody poniesione przez odbiorców lub osoby trzecie ani za 
�adne straty materialne; wszelkie ryzyko ponosi odbiorca. 
Aktualizacja karty dotyczyła uwzgl�dnienia najnowszych przepisów prawnych w punktach 1, 2, 3, 8, 12, 15 oraz zmiany 
wzoru karty charakterystyki zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty cha-
rakterystyki Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r., Nr 215, poz., 1588. 


