
Terminologia w języku 
ojczystym
ECHA-term to internetowy serwis zawierający 
ponad 1 300 terminów prawnych wraz z definicjami 
w 23 oficjalnych językach UE; możliwe jest 
filtrowanie i pobieranie ich w różnych formatach. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

ECHA: czym się 
zajmujemy

Czy ECHA może mi 
coś zaoferować?
Tak, jeżeli jesteś:

• przedsiębiorcą wytwarzającym, importującym, 
dystrybuującym lub stosującym chemikalia, 

• pracownikiem mającym bezpośredni kontakt z 
chemikaliami, 

• stowarzyszeniem zawodowym lub branżowym 
w sektorze chemicznym lub wytwórczym, 

• organizacją pozarządową działającą na rzecz 
ochrony zdrowia ludzkiego, środowiska i praw 
zwierząt,

• konsumentem zainteresowanym 
zwiększaniem bezpieczeństwa produktów i 
zrównoważoną konsumpcją,

• dziennikarzem zajmującym się zdrowiem, 
środowiskiem, problemami konsumentów, 
ekonomią i pokrewną tematyką,

• decydentem na szczeblu krajowym, 
europejskim i międzynarodowym, 

• krajowym organem w UE i Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, 

• naukowcem lub pracownikiem naukowym 
zajmującym się lub zainteresowanym 
naukowymi podstawami przepisów.

Skontaktuj się z nami: 
http://echa.europa.eu/pl/contact
Tel. +358-9-686180

Wejdź na nasze serwisy:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Nowe zasady
W ostatnich latach do europejskich przepisów 
dotyczących chemikaliów wprowadzono zmiany 
w postaci czterech aktów prawnych, których 
celem jest zapewnienie swobodnego przepływu 
chemikaliów w Unii Europejskiej oraz wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska: 

• REACH – rozporządzenie w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów, 

• CLP – rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania niebezpiecznych 
substancji chemicznych, 

• BPR – rozporządzenie w sprawie produktów 
biobójczych, 

• PIC – konwencja w sprawie procedury zgody po 
uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym 
handlu niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i pestycydami. 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 
zapewnia konsekwentne wdrożenie powyższych 
aktów w całej Unii Europejskiej oraz w krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, 
Liechtensteinie i Norwegii.

Na naszej stronie internetowej znajdują się 
informacje na temat prawodawstwa w 23 
oficjalnych językach UE.
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Bezpieczne stosowanie 
chemikaliów
ECHA współpracuje z międzynarodowymi organami i 
agencjami regulacyjnymi na całym świecie w zakresie 
nowych i wciąż pojawiających się kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa chemikaliów.

Organizacje zrzeszające zainteresowane podmioty 
na szczeblu UE reprezentujące środowiska branżowe, 
akademickie i obywatelskie uzyskują akredytację ECHA 
i współpracują z Agencją na rzecz ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska.  
http://echa.europa.eu/pl/about-us

Informacje na temat 
chemikaliów
Strona internetowa ECHA jest jedynym w swoim rodzaju 
źródłem informacji na temat substancji chemicznych 
wytwarzanych i importowanych w Europie oraz na temat 
niebezpiecznych właściwości, klasyfikacji i bezpiecznego 
stosowania tych substancji. Publikowane informacje 
pochodzą bezpośrednio od producentów i importerów.
http://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals

Chemikalia w naszym życiu
Na tej stronie znajdują się informacje i wskazówki 
dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów w domu 
i w pracy oraz prawa konsumenta do uzyskania informacji 
o tych substancjach wynikającego z rozporządzenia 
REACH.
http://echa.europa.eu/pl/chemicals-in-our-life

Pomagamy 
przedsiębiorstwom 
spełniać wymagania 
przepisów
W serwisie internetowym ECHA znajdziesz potrzebne 
informacje i pomoc: 

Identyfikacja obowiązków
Przy pomocy Nawigatora dowiesz się, jakie masz obowiązki 
w świetle rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP 
oraz zapoznasz się z pomocnymi wskazówkami. 

Dostęp do aktualnych informacji 
Zamów subskrypcję naszego newslettera na stronie: 
http://echa.europa.eu/pl/subscribe

Udział w wydarzeniach
Coroczna konferencja z udziałem zainteresowanych 
podmiotów obejmuje indywidualne konsultacje; można 
uczestniczyć w niej osobiście lub obserwować ją online. 
Możesz również zgłosić swój udział w bezpłatnych 
seminariach internetowych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Przy pomocy słów kluczowych przeszukaj listę najczęściej 
zadawanych pytań, która jest stale aktualizowana. 

Pomoc w językach UE
Na stronie internetowej ECHA i w krajowym centrum 
informacyjnym możesz uzyskać potrzebną pomoc.

Weryfikacja uprawnień do ulgowych opłat
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) płacą niższe 
opłaty wnoszone na podstawie rozporządzenia REACH 
i rozporządzenia BPR. Rozwiąż interaktywny test i 
postępuj zgodnie z instrukcją w celu prawidłowego 
zadeklarowania wielkości przedsiębiorstwa. 

Wsparcie
http://echa.europa.eu/pl/support

PUBLIKACJE
• Broszury i arkusze informacji
• Fakty i liczby, raporty i scenariusze warsztatów
• Dokumenty wytycznych
•  Praktyczne poradniki
Szukaj publikacji w 23 językach UE na stronie  
http://echa.europa.eu/pl/publications

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE

Dokumentację danej substancji chemicznej można 
przedłożyć za pośrednictwem:
• systemu IUCLID w celu właściwej organizacji informacji
• systemu REACH-IT i R4BP 3  w celu przedłożenia i 

aktualizacji informacji  
• narzędzia Chesar w celu sporządzenia raportu 

bezpieczeństwa chemicznego

Substancje 
stanowiące 
zagrożenie
Wraz z Komisją Europejską i państwami członkowskimi 
UE pracujemy nad identyfikacją substancji stanowiących 
bardzo duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska, 
decydując o tym, które substancje wymagają wprowadzenia 
przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem na szczeblu 
UE. Ostatecznym celem jest zastąpienie takich substancji 
innymi bezpieczniejszymi substancjami.
http://echa.europa.eu/pl/addressing-chemicals-of-concern

Zaangażuj się!
ECHA prowadzi społeczne konsultacje w sprawie 
wniosków dotyczących:

• testowania substancji na zwierzętach, 
• harmonizacji klasyfikacji niebezpiecznych chemikaliów, 
• identyfikacji substancji stanowiących bardzo duże 

zagrożenie,
• decyzji o tym, które z tych substancji będą wymagać 

uprzedniego zezwolenia,
• zezwalania na tymczasowe stosowanie takich 

substancji przez poszczególne przedsiębiorstwa,
• wprowadzania ograniczeń dotyczących niektórych 

zastosowań substancji,
• decyzji o tym, które biobójcze substancje czynne należy 

zastąpić bezpieczniejszymi.   

Zamów subskrypcję powiadomień i przekaż informacje: 
RSS feed - http://echa.europa.eu/pl/
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