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Krajowe centra informacyjne 
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI | W PAŃSTWA JĘZYKU

 
 

Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia 
i Liechtenstein utworzyły krajowe centra informacyjne 
ds. rozporządzeń REACH i CLP, których zadaniem jest 
udostępnianie informacji na temat obowiązków 
wynikających z rozporządzeń REACH i CLP. W wielu 
przypadkach funkcjonują one przy właściwych organach 
krajowych. Krajowe centra informacyjne są miejscem 
pierwszego kontaktu dla przedsiębiorstw z siedzibą na 
terenie danego państwa. 

 
ECHA powołała sieć krajowych centrów informacyjnych 
ds. rozporządzeń REACH i CLP (HelpNet). Tworzą ją 
krajowe centra informacyjne oraz obserwatorzy 
z centrów informacyjnych zainteresowanych podmiotów 
i z państw kandydujących. Jednym z celów sieci jest 
promowanie harmonizacji usług doradztwa 
świadczonych przez centra informacyjne ds. 
rozporządzeń REACH i CLP. Szczegółowe informacje na 
temat krajowych centrów informacyjnych dostępne są 
pod adresem: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
JAKIEGO RODZAJU USŁUGI DORADZTWA 
ŚWIADCZY KRAJOWE CENTRUM INFORMACYJNE? 
 
Krajowe centra informacyjne ds. rozporządzeń REACH i 
CLP udzielają szerokiego zakresu informacji dotyczących 
przepisów rozporządzeń REACH/CLP. Informują one 
także o obowiązkach wynikających z tych rozporządzeń. 
Centra nie zajmują się jednak udzielaniem 
indywidualnych porad dotyczących sposobu wypełnienia 
takich obowiązków w konkretnym przypadku, co 
pozostaje w gestii zainteresowanego podmiotu. 

 
 
KIEDY NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z KRAJOWYM 
CENTRUM INFORMACYJNYM DS. ROZPORZĄDZEŃ 
REACH I CLP? 
 
W większości przypadków krajowe centra informacyjne 
powinny być miejscem pierwszego kontaktu dla osób 
pragnących uzyskać informacje na temat obowiązków 
wynikających z rozporządzeń REACH/CLP. Należy 
również pamiętać, że najszybszym sposobem na 
uzyskanie odpowiedzi może być odwiedzenie stron 
internetowych centrów. Często zadawane pytania (FAQ) 
na temat rozporządzeń REACH/CLP prezentowane na 
stronie internetowej ECHA zostały uzgodnione 
z krajowymi centrami informacyjnymi: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs 
 
PO CO KONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁASNYM 
KRAJOWYM CENTRUM INFORMACYJNYM? 
 
Ponieważ zapewnia ono obsługę w Państwa własnym 
języku lub językach lokalnych oraz posiada dobrą 
znajomość uwarunkowań krajowych. Krajowe centrum 
informacyjne może również udzielić informacji na temat 
niektórych aspektów egzekwowania przepisów. 
 
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CENTRUM 
INFORMACYJNYM ECHA? 
 
Jeżeli Państwa pytanie nie mieści się w zakresie 
kompetencji właściwego krajowego centrum 
informacyjnego, mogą Państwo skontaktować się 
z ECHA w kwestiach dotyczących zobowiązań 
wynikających z rozporządzeń REACH i CLP, REACH-IT, 
IUCLID 5, narzędzia Chesar oraz składania dokumentacji 
za pomocą formularza wniosku dostępnego pod 
adresem: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


 
AUSTRIA 
•  Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIA 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BUŁGARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CYPR 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
CZECHY 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 
 
DANIA 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONIA 
• Terviseamet 

 
FINLANDIA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCJA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GRECJA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HISZPANIA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 

HOLANDIA 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
  – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

– CLP-helpdesk 
 

IRLANDIA 
• Health and Safety Authority 

 
ISLANDIA 
• Umherfisstofnun 
 

 
LIECHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITWA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUKSEMBURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
ŁOTWA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 
 
NIEMCY 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 
NORWEGIA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLSKA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGALIA 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
RUMUNIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SŁOWACJA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SŁOWENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SZWECJA 
• Kemikalieinspektionen 
 
WĘGRY 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
WIELKA BRYTANIA 
• Health and Safety Executive 
 
WŁOCHY 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 
 


