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NIERADAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat rozporządzenia REACH, w szczególności związanej z nim wstępnej 
rejestracji substancji chemicznych. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan ANDRZEJ 
KALSKI, Dyrektor Departamentu do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych Biura do Spraw 
Substancji I Preparatów Chemicznych 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Pan ANDRZEJ KALSKI jest specjalistą w dziedzinie 
prawodawstwa chemicznego, klasyfikacji i oznakowania substancji i preparatów chemicznych oraz kart 
charakterystyki. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Jest przedstawicielem Polski w grupie roboczej Komisji 
Europejskiej w dziedzinie zakazów i ograniczeń w stosowaniu substancji chemicznych oraz w grupie 
roboczej Rady do spraw Harmonizacji Technicznej (substancje niebezpieczne). Jego przedmiotem 
zainteresowań zawodowych jest rozporządzenie REACH oraz rozporządzenie GHS szczególnie ich 
aspekt praktyczny 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pana 
Dyrektora ANDRZEJ KALSKI znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise 
Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Zacznijmy nasze spotkanie od pytania akademickiego – co to 
jest rozporządzenie REACH ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Główny]: greg72 wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:02 am: Rozporządzenie REACH określa obowiązki producentów, 
importerów oraz dalszych uŜytkowników substancji chemicznych> 
 
[Główny]: Andrzej wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:02 am: Proszę Państwa o zadawanie pytań 
 
[Larena] 10:02 am: Czy ktoś moŜe w moim imieniu dokonać rejestracji - czy są firmy instytucje które 
komercyjnie zajmują się rejestracją na zlecenie firm ? 
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[Moderator - Barbara Buryta] 10:04 am: Oczekując na pytania od Państwa proszę Eksperta o 
odpowiedź na następujące trzy pytania, które otrzymaliśmy od jednej z firm drogą mailową 
 
[psskiba] 10:04 am: Czy jest jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej odnośnie 
zwolnień z REACHa dla substancji/produktów dostarczanych na potrzeby wojska? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie 1)  Dalszy uŜytkownik rozpoczął stosowanie 
substancji chemicznej w czerwcu 2008, w którym momencie ma obowiązek posiadania informacji, Ŝe 
substancja jest zarejestrowana jeŜeli wiadomo, Ŝe najprawdopodobniej dopiero pod koniec 2009 roku 
całkowita ilość substancji jaka została uŜyta będzie wynosić więcej niŜ 1 tonę? Dodam, Ŝe na dzień 
dzisiejszy, producent substancji nie udziela Ŝadnych informacji w zakresie REACH. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie 2) Jedną z informacji wymaganych podczas 
rejestracji substancji chemicznej jest prawidłowa identyfikacja, podanie prawidłowej nazwy numeru 
CAS, EINECS itp. Czy istnieje internetowa, ogólnodostępna baza z wykazem wszystkich 
zidentyfikowanych substancji wraz z numerem CAS, EINECS aktualną klasyfikacją substancji? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie 3) JeŜeli substancja chemiczna nie posiada Ŝadnego 
numeru identyfikacyjnego np. CAS czy EINECS, czy w takim wypadku wystarczy tylko podanie nazwy 
chemicznej? ZagroŜenia jakie stwarza substancja muszą zostać zidentyfikowane na podstawie badań 
przeprowadzonych przez producenta? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:05 am: Tak więc mamy 5 pytań na początek rozmowy 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 10:06 am: http://ecb.jrc.it/esis/ tu moŜna znaleźć odpowiedź na pytanie 2 
 
[Główny]: rartur wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:06 am: Formalnie za rejestrację substancji odpowiada importer lub 
producent. W przypadku importera, producent substancji, który nie ma siedziby na terytorium UE 
moŜe wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela, który rejestruje substancje w imieniu wszystkich 
importerów. W przypadku producentów rejestracji moŜe dokonać wyznaczone przez niego firma - 
trzecia stron. Jednak prawnie nadal producent odpowiada za proces rejestracji. Niestety nie mogę 
podawać nazw firm, które komercyjnie się tym zajmują. > 
 
[psskiba] 10:07 am: Kupuję substancję od dostawcy w ilości >10t/r i konfekcjonuję ją. Mam wielu 
odbiorców, przy czym Ŝaden >1 t/rok. Co będzie w scenariuszu naraŜenia, który dostarczy mi 
dostawca? 
 
[Roztrop] 10:07 am: cy z jednego reaktora do drugiego poprzez zbiornik buforowy? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:08 am: Na razie nie ma podstawy prawnej aby Minister Obrony 
Narodowej lub inna osoba wyłączył substancje waŜne ze względu na obronność. Po zmianie ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych Minister będzie miał taką moŜliwość. > 
 
[Roztrop] 10:11 am: Czy rejestrować gaz syntezowy płynący z reaktora do reaktora poprzez zbiornik 
buforowy? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:11 am: PoniewaŜ substancje rejestruje jej producent lub importer to on 
ponosi konsekwencje. Proces rejestracji substancji wprowadzonych tak naprawdę musi się zakończyć 
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dopiero w określonych terminach. Dlatego teŜ producenci ich jeszcze nie rejestrują. Po zakończonej 
rejestracji producent otrzyma numer nadany przez Agencję i wtedy poinformuje o tym dalszych 
uŜytkowników i odbiorców swojej substancji> 
 
[Główny]: pol-tech wszedł o godz. 10:11 am 
 
[psskiba] 10:12 am: Jaki będzie status substancji UVCB nie posiadających na chwilę obecną numerów 
CAS i EINECS? 
 
[Główny]: Hervelter wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:14 am: Bardzo proszę chwilę wstrzymać się z zadawaniem pytań. 
Mamy kolejkę oczkującą na odpowiedź. Bardzo proszę zadać kolejne pytanie po udzieleniu przez 
Eksperta odpowiedzi na pytanie uŜytkownika [psskiba] 10:12 am: Jaki będzie status substancji UVCB 
nie posiadających na chwilę obecną numerów CAS i EINECS? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:14 am: Jeśli chodzi o substancje istniejące to taka baza jest dostępna pod 
adresem ecb.jrc.it (bez www). Jeśli chodzi o klasyfikację to za nią odpowiada producent/importer 
substancji. Jedynie niektóre substancje mają klasyfikację urzędową i one wymienione są w 
rozporządzeniu Min. Zdrowia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i 
oznakowaniem. Jest to wykaz odpowiadający Aneksowi I do dyrektywy 67/548> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:16 am: Kolejka pytań oczekujących jest następująca: [Moderator - 
Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie 3); [psskiba] 10:07 am; [Roztrop] 10:07 am; [psskiba] 10:12 am; 
 
[greg72] 10:16 am: JeŜeli po etapie prerejestracji zidentyfikowana substancja na podstawie np. nr 
CAS okaŜe się inna niŜ w ramach powołanego SIEF, to czy nadal będę mógł skorzystać z okresów 
przejściowych do pełnej rejestracji i w jaki sposób "przenieść" ją do właściwego SIEF? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:16 am: W przypadku substancji które nie mają przypisanych numerów 
EINECS moŜe być problem. Istnieje duŜa szansa, Ŝe takie substancje nie spełniają definicji substancji 
wprowadzonej i muszą być zarejestrowane natychmiast. Jednak proponuję przeszukać bazę dostępną 
na stronie ecb.jrc.it. Ponadto naleŜy pamiętać, ze substancją wprowadzoną moŜe teŜ być substancja, 
która była wyprodukowana w ciągu ostatnich 15 lat lecz nie wprowadzona do obrotu. Dlatego teŜ nie 
będzie miała ona numeru WE (EINECS, ELINCS)v > 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:18 am: ZagroŜenia nie muszą być ocenione tylko na podstawie badań. 
MoŜe jej ocenić z wykorzystaniem metod QSAR, podejścia grupowego oraz read-across. Muszą być 
jednak znane substancje o podobnych właściwościach zarówno fizykochemicznych jak i 
toksykologicznych. > 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:20 am: Producent substancji powinien określić warunki bezpiecznego 
stosowania takŜe w przypadku jej konfekcjonowania. Ilość jaka jest stosowana przez dalszych 
uŜytkowników nie jest w Ŝaden sposób ograniczona. > 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:21 am: czy z jednego reaktora do drugiego poprzez zbiornik buforowy? 
To jest tylko chyba część pytania> 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 10:21 am: Roztrop] 10:11 am: Czy rejestrować gaz syntezowy płynący z 
reaktora do reaktora poprzez zbiornik buforowy? 
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[Moderator - Barbara Buryta] 10:22 am: Pytanie zostało (chyba) powtórzone/uzupełnione trochę 
później - [Roztrop] 10:11 am: Czy rejestrować gaz syntezowy płynący z reaktora do reaktora poprzez 
zbiornik buforowy? Proszę uŜytkownika [Roztrop] o informację czy tak było 
 
[Roztrop] 10:22 am: Tak było... 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:23 am: Substancje UVCB naleŜy traktować tak samo jak wszystkie inne 
substancje. śeby substancja spełniała definicję substancji wprowadzone musi być spełniony jeden a 
trzech warunków: substancja posiada numer EINECS, substancja była wyprodukowana w ciągu 
ostatnich 15 lat, substancja spełnia definicję no-longer polimer.  
 
[greg72] 10:23 am: Czy jestem producentem substancji powstającej w wyniku aktywacji w reaktorze 
(np. konwersja tlenków metali w katalizatorze do ich siarczków), które następnie po okresie 
eksploatacji przekazuję do regeneracji? Czy teŜ mogę skorzystać w tym wypadku z przepisów 
Załącznika V pkt. 3? 
 
[psskiba] 10:24 am: producent nie obejmuje zatem scenariuszem naraŜenia zastosowań kolejnych 
niŜszych ogniw w łańcuchu dostaw? A co z informacjami o zastosowaniach, które dostajemy od 
naszych odbiorców - mamy je przecieŜ przekazywać dostawcom. 
 
[Główny]: ippc wyszedł o godz. 10:24 am 
 
[Główny]: eco-kloc wszedł o godz. 10:25 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:25 am: Substancje UVCB naleŜy traktować tak samo jak wszystkie inne 
substancje. śeby substancja spełniała definicję substancji wprowadzone musi być spełniony jeden 
warunek substancja mam numer EINECS, była wyprodukowana w ciągu 15 lat ale nie wprowadzona 
do obrotu, jest substancją No-longer polimer. JeŜeli substancja takŜe UVCB nie spełnia Ŝadnego z tych 
warunków jest traktowana jako substancja nie wprowadzona i powinna być rejestrowana 
natychmiast>. 
 
[Główny]: chemix wszedł o godz. 10:26 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:28 am: JeŜeli gaz syntezowy spełnia definicję półproduktu nie dającego 
się wyodrębnić to taki gaz nie podlega w ogóle przepisom REACH. Tutaj muszą wypowiedzieć się 
technolodzy z Państwa Zakładu. > 
 
[chemix] 10:28 am: Przedsiębiorstw składa się z kilku osób prawnych importujących tą samą 
substancję. Łącznie przedsiębiorstwo importuje ponad tonę danej substancji, ale kaŜda z osobna 
osoba prawna nie. Czy liczony jest import łącznie na daną firmę, czy na daną osobę prawną, skoro 
kaŜda z osobna podlega rejestracji? 
 
[Roztrop] 10:28 am: Czy przy rejestracji moŜna wykorzystywać dane CIOP-PIB, a takŜe dane 
literaturowe? 
 
[Główny]: ula wszedł o godz. 10:29 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:29 am: JeŜeli konwersja jest reakcją chemiczną  w której powstają 
siarczki to jest Pan producentem substancji. I mam Pan obowiązki jak kaŜdy producent. > 
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 4/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

[Główny]: Jasminex wszedł o godz. 10:30 am 
[Główny]: AGurgacz wszedł o godz. 10:31 am 
 
[ula] 10:31 am: Co w przypadku jeŜeli jedna substancja ma wiele nr CAS oraz wiele nr EINECS? Jak 
przeprowadzić proces pre-rejestracji? 
 
[Główny]: sobeckaa wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Roztrop] 10:33 am: Ow gaz syntezowy jest półproduktem, który nie podlega, a nawet podlega 
rejestracji! Chodzi mi o to wyodrębnianie w zb. buforowym. 
 
[Główny]: goya12 wszedł o godz. 10:33 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:33 am: Przypominam kolejne pytanie: [psskiba] 10:24 am: producent 
nie obejmuje zatem scenariuszem naraŜenia zastosowań kolejnych niŜszych ogniw w łańcuchu 
dostaw? A co z informacjami o zastosowaniach, które dostajemy od naszych odbiorców - mamy je 
przecieŜ przekazywać dostawcom. 
 
[Główny]: sobeckaa wyszedł o godz. 10:34 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:34 am: W scenariuszu naraŜenia producent powinien uwzględnić 
wszystkie zastosowania substancji takŜe te, które są niŜej w łańcuchu dostaw. Oczywiście takie 
informacje powinni Państwo przekazać w górę łańcucha do producenta. W innej sytuacji to Państwo 
powinni zrobić Ocenę Bezpieczeństwa Chemicznego dla zastosowań przez Państwa zidentyfikowanych 
a nie producent/importer. > 
 
[Główny]: ewam wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:35 am: kolejne pytanie: [chemix] 10:28 am: Przedsiębiorstw składa 
się z kilku osób prawnych importujących tą samą substancję. Łącznie przedsiębiorstwo importuje 
ponad tonę danej substancji, ale kaŜda z osobna osoba prawna nie. Czy liczony jest import łącznie na 
daną firmę, czy na daną osobę prawną, skoro kaŜda z osobna podlega rejestracji? 
 
[Główny]: ra wyszedł o godz. 10:36 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:37 am: Rejestruje substancję kaŜda osoba importująca substancję. JeŜeli 
importuje ją w ilości mniejsze niŜ 1 tona rocznie to nie ma takiego obowiązku. Status firmy powinien 
wyjaśnić prawnik. JeŜeli kaŜda z tych osób na własny REGON to naleŜy je rozpatrywać oddzielnie, 
jeŜeli jednak numer REGON jest wspólny to są jedną firmą. > 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:38 am: Kolejka pytań jest następująca: [Roztrop] 10:28 am: Czy przy 
rejestracji moŜna wykorzystywać dane CIOP-PIB, a takŜe dane literaturowe?; [ula] 10:31 am: Co w 
przypadku jeŜeli jedna substancja ma wiele nr CAS oraz wiele nr EINECS? Jak przeprowadzić proces 
pre-rejestracji?; [Roztrop] 10:33 am: Ow gaz syntezowy jest półproduktem, który nie podlega, a 
nawet podlega rejestracji! Chodzi mi o to wyodrębnianie w zb. buforowym.; JeŜeli kogoś pominęłam, 
proszę o sygnał 
 
[Główny]: Anna wszedł o godz. 10:38 am 
 
[greg72] 10:39 am: Co z moim pytaniem na temat SIEF? 
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[Anna] 10:40 am: hi 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:40 am: Substancja moŜe mieć przypisany jeden numer CAS i jeden numer 
EINECS. W innej sytuacji są to róŜne substancje. JeŜeli to są róŜni dostawcy to naleŜy z nimi ustalić 
rzeczywistą identyfikację substancji. Jest kilka wyjątków np. hydraty mają dwa numery CAS ale jeden 
numer EINECS. Myślę, Ŝe izomery teŜ naleŜy rozpatrywać oddzielnie jeŜeli mają róŜne numery> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:41 am: To jest pytanie: [greg72] 10:16 am: JeŜeli po etapie 
prerejestracji zidentyfikowana substancja na podstawie  nr  CAS okaŜe się inna niŜ w ramach 
powołanego SIEF, to czy nadal będę mógł skorzystać z okresów przejściowych do pełnej rejestracji i w 
jaki sposób "przenieść" ją do właściwego SIEF? 
 
[Główny]: mm wszedł o godz. 10:41 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 10:41 am: Ow gaz syntezowy jest półproduktem, który nie podlega, a nawet 
podlega rejestracji! Chodzi mi o to wyodrębnianie w zb. buforowym. Nie rozumiem > 
 
[Główny]: REACH-man wszedł o godz. 10:43 am 
 
[Główny]: Roztrop wyszedł o godz. 10:43 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:45 am: UŜytkownik [Roztrop] wyszedł, tak więc nie sprecyzuje 
pytania. Proszę o odpowiedź na kolejne na temat SIEF 
 
[pol-tech] 10:45 am: Nasze przedsiębiorstwo jest nowo otwartym przedsiębiorstwem i w tym roku nie 
wytworzy ilości podlegającej rejestracji, ale w następnym ilość tą przekroczy, kiedy więc będziemy 
musieli się zarejestrować? 
 
[ula] 10:46 am: Czy prawdą jest, Ŝe polimery nie maja nr EINECS? 
 
[Główny]: odpady.pl wszedł o godz. 10:46 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:48 am: [pol-tech] 10:45 am: Nasze przedsiębiorstwo jest nowo 
otwartym przedsiębiorstwem i w tym roku nie wytworzy ilości podlegającej rejestracji, ale w 
następnym ilość tą przekroczy, kiedy więc będziemy musieli się zarejestrować? 
 
[ula] 10:46 am: Czy prawdą jest, Ŝe polimery nie maja nr EINECS? 
 
[mm] 10:48 am: W art. 16 REACH czytamy, Ŝe Komisja lub odpowiedni organ Wspólnoty udostępnia 
Agencji informacje równowaŜne informacjom wymaganym na podst. art. 10 i dotyczącym substancji 
uznawanych za zarejestrowane zgodnie z art. 15 (produkty biobójcze i środki ochrony roślin). Czy w 
związku z tym posiada Pan jakieś bliŜsze informacje na ten temat? Czy wykaz substancji uznawanych 
przez Agencję za zarejestrowane jest juŜ dostępny (nawet w formie draftu)? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:49 am: Mamy cztery pytania w oczekiwaniu na odpowiedź. Bardzo 
proszę chwilowo nie zadawać pytań. 
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[REACH-man] 10:51 am: P. Andrzeju - REACH wyłącza półprodukty, ale później jest mowa o ich 
rejestracji - gaz syntezowy Roztropa jest półproduktem - czy bufor to wyodrębnianie w miejscu 
wytwarzania? 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:53 am: Proszę o chwilę cierpliwości. Pan Andrzej Kalski przygotowuje 
odpowiedzi na poszczególne pytania. 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 10:55 am: dobrze :) 
 
[Główny]: REACH-man wyszedł o godz. 10:57 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:59 am: W oczekiwaniu na informacje od Eksperta proszę jednak o 
kolejne pytania. 
 
[odpady.pl] 10:59 am: Dzien dobry. 
 
[odpady.pl] 11:00 am: W przypadku preparatów importowanych - rejestracji wstępnej wymagają 
składniki substancji, a nie cały preparat. Czy więc jeśli danego preparatu importujemy ponad tonę, 
natomiast sama substancja, która podlegałaby rejestracji nie przekracza tony, to czy wymagana jest 
rejestracja? 
 
[rartur] 11:00 am: Co mamy zrobić jeśli po roku 2010 wyprodukujemy substancje w ilości powyŜej 
1000 t (substancje, której do tej pory nie produkowaliśmy) ? Czy mamy jakiś czas na rejestracje? 
 
[Główny]: mm wyszedł o godz. 11:02 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:02 am: Przy wykorzystaniu wyników badań w procesie rejestracji naleŜ 
pamiętać o tym kto jest właścicielem pełnego raportu badawczego. Natomiast takie informacje moŜna 
wykorzystać przy ocenie bezpieczeństwa Chemicznego. Substancja, która ma inne numery EINECS 
powinna być traktowana jako inna substancja. W procesie rejestracji wstępnej naleŜy podać cztery 
informacje w tym nazwy substancji (takŜe ich numery CAS, INECS), które moŜe wykorzystać w 
podejściu przekrojowym ora QSAR. Są to substancje o podobne 
 
[ewam] 11:02 am: Chcę się odnieść do pytania grega72 dotyczącego katalizatorów . UwaŜam , Ŝe w 
tym przypadku ma zastosowanie punkt 3 z załącznika V .Siarczki powstają w reakcji chemicznej przy 
okazji końcowego zastosowania innego preparatu (katalizatora) ale intencją procesu nie jest  ich 
wyprodukowanie ale aktywacja tegoŜ katalizatora. 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:03 am: Co z moim pytaniem na temat SIEF? Nie znam pytania> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:04 am: Powtarzam pytanie: [greg72] 10:16 am: JeŜeli po etapie 
prerejestracji zidentyfikowana substancja na podstawie np. nr  CAS okaŜe się inna niŜ w ramach 
powołanego SIEF, to czy nadal będę mógł skorzystać z okresów przejściowych do pełnej rejestracji i w 
jaki sposób "przenieść" ją do właściwego SIEF? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: Przypominam pytanie oczekujące: 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: Pytanie 1-W art. 16 REACH czytamy, Ŝe Komisja lub 
odpowiedni organ Wspólnoty udostępnia Agencji informacje równowaŜne informacjom wymaganym 
na podst. art. 10 i dotyczącym substancji uznawanych za zarejestrowane zgodnie z art. 15 (produkty 
biobójcze i środki ochrony roślin). Czy w związku z tym posiada Pan jakieś bliŜsze informacje na ten 
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temat? Czy wykaz substancji uznawanych przez Agencję za zarejestrowane jest juŜ dostępny (nawet 
w formie draftu)? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: Pytanie2-[REACH-man] 10:51 am: P. Andrzeju - REACH 
wyłącza półprodukty, ale później jest mowa o ich rejestracji - gaz syntezowy Roztropa jest 
półproduktem - czy bufor to wyodrębnianie w miejscu wytwarzania? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:06 am: Rejestracja dotyczy substancji, którą produkuje się w ilości ponad 
1 tonę. JeŜeli taką ilość przekroczy Pan w przyszłości to ma Pan dwie moŜliwości. Dokonać wstępnej 
rejestracji juŜ teraz (tego nie polecam) lub zgodnie artykułem 18.6 moŜe Pan to zrobić w późniejszym 
terminie> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:06 am: Pytanie 3-[odpady.pl] 11:00 am: W przypadku preparatów 
importowanych - rejestracji wstępnej wymagają składniki substancji, a nie cały preparat. Czy więc jeśli 
danego preparatu importujemy ponad tonę, natomiast sama substancja, która podlegałaby rejestracji 
nie przekracza tony, to czy wymagana jest rejestracja? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:07 am: Pytanie 4-[rartur] 11:00 am: Co mamy zrobić jeśli po roku 
2010 wyprodukujemy substancje w ilości powyŜej 1000 t (substancje, której do tej pory nie 
produkowaliśmy) ? Czy mamy jakiś czas na rejestracje? 
 
[Główny]: dobrachemia wszedł o godz. 11:07 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:07 am: To chyba wszystkie. JeŜeli kogoś pominęłam, proszę 
powtórzyć pytanie 
 
[Główny]: Jasminex wyszedł o godz. 11:08 am 
 
[Główny]: Anna wyszedł o godz. 11:10 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:10 am: śeby substancja spełniała definicję substancji uznanej za 
zarejestrowaną to powinna być składnikiem czynnym w produkcie biobójczym lub składnikiem środka 
ochrony roślin. Jedna muszą one być z nazwy wymienione w odpowiednich wspólnotowych aktach 
prawnych. Ta sytuacja dotyczy nie substancji jako takiej ale substancji pochodzącej od konkretnego 
producent i tak wykorzystywanej. Na to taki producent musi mieć dowody od dalszych uŜytkowników> 
 
[Główny]: hh wszedł o godz. 11:11 am 
 
[Główny]: jedrus wszedł o godz. 11:12 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:12 am: W przypadku importu preparatów tonaŜ naleŜy odnieść do kaŜdej 
substancji w nim zawartej. Więc jeŜeli ilość substancji nie przekroczy 1 tony rocznie nie ma obowiązku 
rejestracji substancji. W preparacie importowanym mogą więc być substancji, które podlegają 
rejestracji przez importera lub jej nie podlegają> 
 
[Główny]: REACH-man wszedł o godz. 11:14 am 
 
[hh] 11:14 am: Proszę Państwa, chwilowy brak aktywności powoduje wylogowanie z chata. Nie 
sposób śledzić historii i nie znajduje sensu takiej wymiany informacji, tym bardziej, Ŝe odpowiedzi 
pojawiają się dość rzadko i całe uczestniczenie polega wyłącznie na oczekiwaniu!!! 
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[hh] 11:14 am: Zadałem chwilę temu pytanie i nie wiem, czy została udzielona odpowiedź, bo mnie 
"wyrzuciło". 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:15 am: [hh] jakie miałes pytanie/ 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:15 am: Zapis czatu będzie na stronie www.darr.pl Problemy 
techniczne nie są z naszej winy. W naszym przypadku nie następuje wylogowanie. Proszę 
przypomnieć pytanie 
 
[odpady.pl] 11:15 am: Rozumiem, ze gdyby w substancji były dwa róŜne preparaty np. po 750 kg 
kaŜdy, to nie wymagają rejestracji, pomimo tego Ŝe razem mają 1,5 t? 
 
[jedrus] 11:16 am: Czy moŜna po dokonaniu pre-rejstracji wycofać pre-rejstrację? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:16 am: JeŜeli w 2010 roku będą Państwo produkowali ponad 1000ton 
substancji to jeŜeli taką poziom produkcji osiągną Państwo przed 1 grudnia to mogą Państwo 
skorzystać z artykułu 28 pkt.6 ("opóźniona wstępna rejestracja), ale jeŜeli będzie to po tej dacie  to 
naleŜy dokonać rejestracji przed przekroczeniem progu. Mam nadzieję, Ŝe dobrze wyliczyłem okres 
ostatnich dwunastu miesięcy przed upływem ostatecznej daty. > 
 
[hh] 11:17 am: Pytanie dotyczyło wykazu substancji uznawanych za zarejestrowane. Przepraszam, 
myślałem, Ŝe będą mogli Państwo coś zrobić z tym wylogowywaniem. 
 
[Główny]: rartur wyszedł o godz. 11:17 am 
 
[Główny]: greg72 wyszedł o godz. 11:18 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:18 am: Tak będzie mógł Pan skorzystać z okresu przejściowych. Nie wiem 
jednak jak będzie wyglądał proces zmiany SIEF. Jedna z pierwszych informacji wynika, Ŝe zostanie 
Pan członkiem takŜe tego SIEF do którego wcześniej się Pan zapisał> 
 
[Główny]: rartur wszedł o godz. 11:19 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:19 am: Powtarzam pytanie uŜytkownika [hh] - [mm] 10:48 am: W 
art. 16 REACH czytamy, Ŝe Komisja lub odpowiedni organ Wspólnoty udostępnia Agencji informacje 
równowaŜne informacjom wymaganym na podst. art. 10 i dotyczącym substancji uznawanych za 
zarejestrowane zgodnie z art. 15 (produkty biobójcze i środki ochrony roślin). Czy w związku z tym 
posiada Pan jakieś bliŜsze informacje na ten temat? Czy wykaz substancji uznawanych przez Agencję 
za zarejestrowane jest juŜ dostępny (nawet w formie draftu)? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:21 am: W przypadku substancji, które zawarte są w róŜnych preparatach 
naleŜ dla celów rejestracji dokonać zsumowania tonaŜu tej substancji> 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:22 am: Do [jedrus] nie moŜna się wycofać z pre-rejestracji. Po 
prejestracji znajdziesz się w odpowiednim forum w którym będziesz do końca. Z 2 strony jak nie 
chcesz tam dalej być to moŜesz być biernym uczestnikiem. 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:22 am: * w odpowiednim SIEF 
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[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:23 am: Nie nie moŜna wycofać pre-rejestracji. Jest się nadal członkiem 
SIEF. Natomiast nie ma obowiązku rejestracji po dokonanej wstępnej rejestracji. Nie ma teŜ 
obowiązku aktywnego uczestnictwa w pracach SIEF, chyba , Ŝe jest się właścicielem wyników badań. 
> 
[hh] 11:23 am: Czyli zgodnie z powyŜszymi informacjami będzie trzeba równieŜ ponosić koszty 
administrowania SIEF-em? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:25 am: Rozporządzenie nic nie mówi o podziale kosztów administrowania 
SIEF. Nie wiem jak to miałoby wyglądać> 
 
[jedrus] 11:25 am: Będąc członkiem SIEF mogę zostać wskazany przez komisję do przeprowadzenia 
niektórych badań. Co w takim przypadku. 
 
[REACH-man] 11:28 am: SIEF - są ostrzeŜenia, Ŝe trzeba się udzielać, zapewne będzie tzw. wpisowe, 
potem podział zadań, konieczność wyjazdów (podróŜ, hotel) a wiec koszty - rejestrujmy to co trzeba! 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:30 am: Pozostało juŜ tylko 30 minut czatu. Oczekujemy na 
odpowiedzi, a ja proszę o kolejne pytania. 
 
[AGurgacz] 11:31 am: Czy nazwa substancji w procesie pre-rejestracji ma być wprowadzana po 
polsku czy po angielsku, czy ma być nazwa handlowa czy zgodna z CAS-em. ( co lepsze?) 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:31 am: To nie Komisja decyduje o wskazaniu do przeprowadzenia badań. 
SIEF decyduje jaki badania ewentualnie muszą być wykonane. I to forum moŜe zadecydować gdzie i 
kto wykona takie badanie. Jedna wyniki badania będą potrzebne do rejestracji JeŜeli Pan nie zamierza 
takiej rejestracji dokonać to nikt nie moŜe zmusić Pana do zapłaty za badania. Tylko jeŜeli 
wykorzystuje Pan w procesie rejestracji badania, których nie jest Pan właścicielem to ten właściciel 
będzie Ŝądał zapłaty za nie, chociaŜ wcale nie musi, 
 
 
[Główny]: hh wyszedł o godz. 11:32 am 
 
[rartur] 11:33 am: Czy w procesie rejestracji moŜemy opierać się na danych literaturowych zamiast 
wykonywania badań? Czy wszystkie badania muszą być wykonywane przez laboratoria akredytowane 
lub posiadające GLP? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:34 am: Przepisy podają jaką informacje o substancji powinny być podane. 
Dokładnie jest określone w załączniku VI, Nazwa lub inne dane identyfikujące substancję. Nazwą 
moŜe Pan podać po polsku.> 
 
[jedrus] 11:34 am: Art. 30 pkt. 2 ....W przypadku braku porozumienia Agencja określa który 
rejestrujący przeprowadzi badania 
 
[REACH-man] 11:36 am: P. Andrzeju - co z tym syn-gazem, który jako półprodukt przepływa przez 
zbiornik (kilkadziesiąt tys. m3) - czy to oznacza jego wyodrębnianie wg REACH, a wiec konieczność 
pre-rejestracji? A czy polskie firmy mogą cytować dane CIOP-PIB bez pytania o zgodę i dochodzenia 
źródła? 
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[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:36 am: W zasadzie badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne powinny 
być wykonane w laboratoriach spełniających wymagania GLP. Jedna taki system powstał dopiero w 
latach dziewięćdziesiątych u.w. > 
 
[rartur] 11:37 am: A co z badaniami fizykochemicznymi? 
 
[Główny]: hh wszedł o godz. 11:38 am 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:38 am: Nie ma wymagań dotyczących badań właściwości 
fizykochemicznych> 
 
[AGurgacz] 11:39 am: Kiedy wg Pana będzie moŜna wysyłać do Agencji (przez REACH IT) do 
prerejestracji plik z IUCLID-a 
 
[rartur] 11:39 am: Czyli moŜna wykorzystać dane literaturowe? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:40 am: Przepraszam, bo być moŜe jako nie-ekspert w zakresie 
REACH pogubiłam się w przebiegu czatu, ale wydaje mi się, Ŝe wciąŜ wisi pytanie: W art. 16 REACH 
czytamy, Ŝe Komisja lub odpowiedni organ Wspólnoty udostępnia Agencji informacje równowaŜne 
informacjom wymaganym na podst. art. 10 i dotyczącym substancji uznawanych za zarejestrowane 
zgodnie z art. 15 (produkty biobójcze i środki ochrony roślin). Czy w związku z tym posiada Pan jakieś 
bliŜsze informacje na ten temat? cdn 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:40 am: cd... Czy wykaz substancji uznawanych przez Agencję za 
zarejestrowane jest juŜ dostępny (nawet w formie draftu)? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:40 am: W tej chwili nie umiem powiedzieć kiedy będzie moŜna wysyłać 
do Agencji (przez REACH IT) do prerejestracji plik z IUCLID-a. Nie śledzę tego na bieŜąco. > 
 
[jedrus] 11:40 am: Z substancji UVCB produkuję substancję UVCB, proces jest chroniony prawem, w 
jaki sposób mam zarejestrować substancję (nazwa)? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:42 am: JeŜeli jest się właścicielem lub ma się zgodę właściciela raportu 
badawczego to moŜna wykorzystać w procesie rejestracji dane literaturowe. Takie dane moŜna bez 
pytania wykorzystać przy wykonywaniu oceny bezpieczeństwa chemicznego> 
 
[Główny]: anna.w wszedł o godz. 11:43 am 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:44 am: MoŜe Pan skorzystać z poradnika dotyczącego identyfikacji 
substancji, ale najprawdopodobniej będzie to: produkt przemiany (tutaj naleŜy określić tą przemianę) 
substancji (nazwa substancji)> 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:45 am: Na pytanie dotyczące substancji uznawanych za zarejestrowane 
odpowiadałem.> 
 
[Główny]: psskiba wyszedł o godz. 11:46 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:46 am: Ok. Mamy 15 minut. Proszę o dalsze pytania. 
 
[jedrus] 11:47 am: Właśnie tu tkwi problem nie chcemy podawać jakiej przemianie poddajemy 
substancję. 
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[AGurgacz] 11:47 am: Czy przewiduje się moŜliwość uzyskania pomocy finansowej w zakresie 
rejestracji substancji zgodnie z REACH 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:48 am: Na takie pytanie teraz nie znajduję odpowiedzi> Chyba jednak 
takie dane mogą stanowić tajemnicę zakładu i Agencja jest zobowiązana do jej przestrzegania>. 
[REACH-man] 11:52 am: Ekspertom tez trudno odpowiedzieć na nasze pytania, a moŜe warto się w 
nie wgłębić i jednak wyrazić twardy pogląd - z powodów naukowych i ambicjonalnych? Gratuluje 
pomysłu tego chatu i - mimo niedosytu - dziękuje. MoŜe będzie cd.? 
 
[jedrus] 11:52 am: Rozporządzenie moim zdaniem nie przewiduje takiej sytuacji, muszę substancję 
nazwać zgodnie z procedurą a nazwa nie moŜe być tajna. 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:53 am: śeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące syn-gazy naleŜy znać 
proces technologiczny i naleŜy znać procesy chemiczne jakim ten gaz jest poddawany. czy jest 
wykorzystywany do tworzenia substancji chemicznej. > 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:53 am: JeŜeli będzie Państwo zainteresowani ciągiem dalszym to 
proszę o informację na adres: eic@darr.pl. Zobaczymy jakie jest zainteresowanie 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:54 am: Expert jest w stanie dać odpowiedź zgodnie z najlepszą wiedzą 
nt REACh na dzień dzisiejszy. A jak wiemy na dzień dzisiejszy nadal panuje bałagan informacyjny w 
REACH 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:54 am: Nie musi Pan innej osobie udostępniać informacji dotyczącej 
nazwy substancji. Na pewno jednak Agencja musi posiadać taką wiedzę> 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:56 am: Nie uwaŜam, Ŝe panuje bałagan informacyjny w REACH. Są 
pewne niedociągnięcia jednak dotyczą one bardzo małej grupy przedsiębiorców> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:56 am: JuŜ tylko 5 minut. JeŜeli ktoś jeszcze czuje niedosyt w 
udzielonych odpowiedziach, prosimy o jego wyraŜenie 
 
[jedrus] 11:56 am: Więc w jaki sposób zostanę lub nie członkiem SIEF? 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:57 am: Ja uzyskałem na ok 5 moim pytań dobre odpowiedzi, Czat był 
dla mnie poŜyteczny 
 
[REACH-man] 11:57 am: Potwierdzam zainteresowanie cd. Proponuje jednak przygotować wiąŜące 
odpowiedzi na parę naszych pytań - przecieŜ to będą kształcące przykłady dla wszystkich! 
 
[rartur] 11:57 am: Co jeśli po raz pierwszy wyprodukujemy jakąś nową substancje w ilości powyŜej 
1000t po roku 2010 
 
[jedrus] 11:57 am: Czy teŜ stworzę jednoosobowe SIEF? 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:58 am: Przepraszam bardzo za pewne niedociągnięcia ale w połowie 
czatu musiałem zmieniać klawiaturę. Nigdy tak duŜo i szybko nie pisałem> 
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[ZAK SA Maxim Khrolenko] 11:58 am: Panie Expercie musi Pan mieć pomocnika, Pan będzie myśleć 
on pisać 
 
[Andrzej] 11:58 am: Ja uzyskałem na parę pytań dobre odpowiedzi, Czat był dla mnie poŜyteczny 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Proszę Pana Andrzeja jeszcze o odpowiedź na pytania od 
jedrus i rartur 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 11:59 am: Nie ma odpowiedzi wiąŜących. Rozporządzenie jest tak 
skonstruowane, Ŝe za własne działanie ponoszą odpowiedzialność przedsiębiorcy. My moŜemy tyko 
podpowiedzieć najlepsze wg nas rozwiązania> 
 
[Główny]: rartur wyszedł o godz. 12:00 pm 
 
[ZAK SA Maxim Khrolenko] 12:00 pm: Nie ma Pan mocy prawnej aby dawać wiąŜące odpowiedzi 
 
[Ekspert: Andrzej Kalski] 12:00 pm: Myślę, Ŝe na pytania jedrus i rartur odpowiem później. > 
 
[hh] 12:00 pm: Serdecznie dziękuję za ten chat. Oby więcej, częściej, dłuŜej... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Minęła godzina 12:00 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo - bardzo 
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[REACH-man] 12:00 pm: Wiem, ale ja nie mogę sobie pozwolić na taki luksus... 
 
[odpady.pl] 12:00 pm: dziękuje i do widzenia 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Przepraszam za problemy organizacyjne. UŜytkownik [hh] 
zgłosił słuszną uwagę, Ŝe odpowiedzi pojawiają się dość rzadko, a w związku  tym w duŜej mierze 
uczestniczenie polega na oczekiwaniu,  proszę jednak pamiętać, to była rozmowa na Ŝywo Ŝe 
zadających pytania było kilkoro a Ekspert tylko jeden. Do Pana Andrzeja  naleŜało czytanie pytań i 
udzielanie odpowiedzi, w tym równieŜ ich pisanie. To nie była łatwa rola ! Wielkie ukłony w stronę 
Pana Andrzeja !!! 
 
[Główny]: odpady.pl wyszedł o godz. 12:00 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: (Poniekąd) moją rolą było czuwanie na przebiegiem czatu, w 
tym pilnowanie, aby udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę jednak wziąć pod 
uwagę, Ŝe nie pretenduję do roli eksperta w dziedzinie REACH i nie zawsze byłam w stanie stwierdzić 
czy została udzielona odpowiedź na konkretne pytanie. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Tak więc jeŜeli czyjeś pytanie pozostało bez odpowiedzi, to 
przepraszam i (w rekompensacie) proszę o jego przesłanie na adres: eic@darr.pl. Uzyskamy 
odpowiedź i prześlemy bezpośrednio do zadającego. 
 
[jedrus] 12:01 pm: Dziękuję i do zobaczenia:) 
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[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Poza tym, jeŜeli będzie duŜe zainteresowanie ciągiem 
dalszym tego czatu, to namówimy Pana Andrzeja do powtórki. Proszę przesyłać zainteresowanie na 
adres: eic@darr.pl 
 
[eco-kloc] 12:01 pm: do zobaczenia 
 
[Główny]: eco-kloc wyszedł o godz. 12:01 pm 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Problemy techniczne polegające na wylogowywaniu z czatu 
nie były winą po stronie organizatora (chociaŜ nam teŜ to się zdarza podczas zakłóceń w dostępie do 
internetu). 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Na marginesie rozmowy informuję, Ŝe Ministerstwo 
Gospodarki oraz Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego przy współudziale 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a takŜe Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Przemysłu 
Chemicznego organizują Ogólnopolską Konferencję pt. "UWERTURA DO REACH – Rejestracja wstępna 
rozpoczęta". 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Konferencja ma na celu przybliŜenie problematyki związanej z 
nową europejską polityką w zakresie chemikaliów, a szczególnie kwestii rejestracji wstępnej w REACH, 
która rozpoczęła się 1 czerwca 2008 r. Konferencję otworzy Pan Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki. 
 
[Główny]: chemix wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Udział w charakterze prelegentów wezmą Inspektor do 
Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych - dr Jerzy Majka, przedstawiciel Polski w Zarządu 
Europejskiej Agencji Chemikaliów - Katarzyna Kitajewska, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej - 
Józef Menes, dyrektor Generalny Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych BranŜy Kosmetycznej - 
Blanka Chmurzyńska–Brown, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego - Magdalena 
Nogańska, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - itd. 
 
[dobrachemia] 12:02 pm: dziękuje za informacje 
 
[Główny]: dobrachemia wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Główny]: pol-tech wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Organizatorzy przewidują, Ŝe konferencja będzie doskonałą 
okazją do zadania pytań nurtujących przedsiębiorców oraz do wzięcia udziału w dyskusji. Uczestnictwo 
w Konferencji jest bezpłatne (uczestnicy pokrywają tylko koszty ew. zakwaterowania i dojazdu). 
Decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia 
liczby uczestników z jednej instytucji do maksymalnie dwóch osób). 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Termin konferencji - 30 czerwca i 7 lipca 2008 roku 2008 
roku. Niestety na termin 30 czerwca 2008 roku brak miejsc. Informacje na temat konferencji są 
dostępne na stronie internetowej: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/REACH/REACH+-
+wydarzenia/Uwertura+do+REACH+Rejestracja+wstepna+rozpoczeta.htm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Informacje na temat rozporządzenia REACH moŜna znaleźć w 
Internecie, m.in. pod adresami:  
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http://reach.ipo.waw.pl, http://reach.gov.pl, http://echa.europa.eu, http://www.reach-
compliance.eu.  
Więcej informacji o linkach: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/REACH/REACH++linki/ 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW do 
końca tego tygodnia. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały moŜliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:02 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe był to czwarty z 36 
czatów, które organizujemy w ramach projektu Enterprise Europe Network West Poland. Zapisy 
wszystkich czatów moŜna znaleźć na wskazanej wyŜej stronie. 
 
[Główny]: kasia wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Kolejny czat odbędzie się po przerwie wakacyjnej – we 
wrześniu. Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.darr.pl oraz 
rozesłany bezpośrednio do firm, które znajdują się w naszej bazie adresowej. JeŜeli chcą Państwo 
otrzymać komunikat to proszę przesłać maila na adres: eic@darr.pl z informacją o zainteresowaniu. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Czaty mają być sposobem komunikowania się Państwa z 
ekspertami w sprawach, które Państwa dotyczą, dlatego prosimy o sugestie w zakresie tematyki 
czatów / ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 oraz budŜetu państwa. Więcej informacji: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:03 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


