
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

Rozporządzenie REACH wymaga rejestracji 

wszystkich substancji chemicznych, które są 

produkowane lub przywożone do UE, Islandii, 

Norwegii lub Liechtensteinu w ilości co najmniej 

jednej tony rocznie. Jeżeli dane na temat ich 

właściwości stwarzających zagrożenie nie są 

dostępne, należy je wygenerować i zaktualizować 

karty charakterystyki. 

W przypadku substancji już wprowadzonych do 

obrotu należy przestrzegać określonych terminów 

rejestracji, wyznaczonych na podstawie ich ilości 

oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Nowe 

substancje przed wprowadzeniem do obrotu 
zawsze należy zarejestrować. 

Pamiętaj o terminach rejestracji  

CZY TWÓJ PRACODAWCA 
JEST PRZYGOTOWANY? 
 

Przedsiębiorstwa, które produkują lub 

importują do UE substancje chemiczne w 

ilości co najmniej 100 ton rocznie, muszą 

je zarejestrować do dnia 31 maja 2013 r. 

(drugi termin rejestracji zgodnie z REACH). 

Pierwszy termin 

30 listopada 2010 r. 

≥ 1000 ton rocznie 

 

Drugi termin 

31 maja 2013 r. 

≥ 100 ton rocznie 

 

Trzeci termin 

31 maja 2018 r. 

≥ 1 tona rocznie 

 

 

REACH 2013 – Wezwanie do 

działania  

 

przedstawicieli pracowników w 

przedsiębiorstwach, które produkują, 

importują lub stosują chemikalia 
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OBOWIĄZKI TWOJEGO PRACODAWCY 

 

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo produkuje lub 

importuje substancję chemiczną w ilości co 

najmniej 100 ton rocznie, Twój pracodawca 

powinien: 

 

 gromadzić wszystkie dostępne informacje na 

temat jej właściwości oraz wymieniać je z 

innymi producentami i importerami tej samej 

substancji w celu przygotowania 

dokumentacji rejestracyjnej; 

 wykorzystywać te informacje do oceny 

zagrożeń dla zdrowia pracowników i 

obywateli, a także zagrożeń dla środowiska; 

 określić konieczne środki zarządzania 

ryzykiem w celu zapewnienia bezpiecznego 

stosowania substancji w Twoim 

przedsiębiorstwie i przez Twoich klientów; 

 aktualizować karty charakterystyki zgodnie z 

wymogami; 

 przedłożyć dokumentację rejestracyjną 

Europejskiej Agencji Chemikaliów. Część 

dokumentacji można złożyć wspólnie z 

innymi przedsiębiorstwami; 

 wnieść opłatę w celu zakończenia rejestracji. 
 

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo stosuje chemikalia 

w miejscu pracy, zapytaj pracodawcę, czy: 

 

 stosowane przez Ciebie substancje 

chemiczne zostały zarejestrowane lub są 

przeznaczone do zarejestrowania w 2013 r. 

Takie informacje są zamieszczone na stronie 

internetowej ECHA; 

 Twoje zastosowania są ujęte w aktualnych 

kartach charakterystyki; 

 zostały wdrożone środki zarządzania 

ryzykiem, opisane w kartach charakterystyki 

i scenariuszach narażenia, w celu 

zapewnienia bezpiecznego stosowania 
chemikaliów. 

REACH 2013 – Działaj już teraz  

DLACZEGO DOTYCZY TO CIEBIE? 

 

Jeśli przedsiębiorstwo nie zapewni zgodności z 

wymogami REACH, może to mieć dla Ciebie 

znaczące skutki, gdyż jest możliwe, że nie 

stosujesz chemikaliów w sposób bezpieczny. 

Ponadto krajowe organy egzekwowania prawa 

mogą podjąć działania pociągające za sobą 

ewentualne skutki finansowe, a nawet zamknąć 

linie produkcyjne. 

 

JAKIE KORZYŚCI ODNIESIESZ Z NOWYCH 

PRZEPISÓW? 

 

Przepisy te, uzupełniając istniejące przepisy 

dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, zwiększą 

ochronę pracowników przez podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa stosowania chemikaliów, 

ograniczenie narażenia na chemikalia stwarzające 

zagrożenie oraz zapobieganie powodowanym 

przez nie chorobom zawodowym. 

 

DODATKOWE INFORMACJE I WSPARCIE 

 

ETUC posiada strony poświęcone REACH: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA zapewnia przedsiębiorstwom wytyczne, 

narzędzia IT i pomoc w zakresie rejestracji i 

stosowania chemikaliów: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Krajowe centrum informacyjne REACH oferuje 

porady praktyczne w lokalnych językach: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA zapewnia informacje na temat kontroli 

ryzyka związanego ze stosowaniem 

niebezpiecznych substancji w pracy: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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