
 

 
Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budżetu państwa 

 

    Szkolenie 
 

„Obowiązki przedsiębiorstw 
wynikające z rozporządzeń REACH i CLP” 

 
 

24 czerwca 2013 roku 
Dolnośląski Park Technologiczny w Szczawnie-Zdroju, Szczawieńska 2 

 

PROGRAM                                                                           

08:30 –09:00 Rejestracja uczestników 

09:00 – 10:30 

Rozporządzenie REACH  

- Rejestracja substancji w 2013 roku 
- Fora SIEF 
- Podział kosztów 
- Opłaty 
- Certyfikaty, oświadczenia 

- Substancje SVHC 
- Procedura udzielania zezwoleń 

- Numer zezwolenia 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 

10:45 –12:00 

Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw 

- Karty charakterystyki 

- format po 1 grudnia 2012r 

- aktualizacja kart charakterystyki 

- przekazywanie kart 

- Scenariusze narażenia 

- kiedy są wymagane 

- jak je wdrażać 

- kto musi je przygotować 

- jaki jest czas na ich wdrożenie 

12:00 – 12:10 Przerwa kawowa 

12:10 –13:15 

Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw c.d.  

- Substancje SVHC 

- lista kandydacka 

- Przekazywanie informacji do ECHA 

- w jaki sposób 

- stworzenie konta 

13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00 – 15:30 

 

Rozporządzenie CLP 

- Oznakowanie produktów chemicznych 

- Piktogramy 

- Hasło ostrzegawcze 

- Język 

- Identyfikator produktu 

15:30 -16:00 Pytania uczestników, Dyskusja i Zakończenie 



Cel Szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami rozporządzenia 
REACH nr 1907/2006, które dotyczy obowiązkowej rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowania ograniczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu 
chemikaliów. Nakłada nowe obowiązki przede wszystkim na przedsiębiorstwa 
produkujące w UE lub importujące na terytorium UE substancje chemiczne w postaci 
własnej, w preparatach (w przypadku importu) oraz w wyrobach (w tym ostatnim 
przypadku w pewnych szczególnych sytuacjach - np. zabawkach, materiałach 
biurowych, itp.). Nowe obowiązki dotyczą również wszystkich przedsiębiorstw 
korzystających z produktów chemicznych (np. przemysł drzewny, hutniczy, 
papierniczy, szklarski, kosmetyczny, wapienniczy, cementowy, przetwórstwa metali, 
tworzyw sztucznych). 
 
Wykładowca: 
 

dr inż. Monika Wasiak-Gromek - naczelnik Wydziału Krajowego Centrum 
Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów 
Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, 
klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum 
Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH i CLP) w unijnej sieci 
HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów)                     
w Helsinkach. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego 
głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych 
rozporządzenia REACH i CLP. Jest autorem licznych artykułów dotyczących 
zagadnień rozporządzenia REACH oraz wykładowcą na studiach podyplomowych                 
z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania chemikaliami 


