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Szanowni Państwo, 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego mam 
przyjemność zaprosić na seminarium zatytułowane: 

 

Rozporządzenie REACH z punktu widzenia dalszego użytkownika 
1 czerwca 2018 r. czy jesteś przygotowany? 

 

które odbędzie się 3 lutego przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. 

Szybkimi krokami zbliża się ostatni etap rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH.  
Wszystkie substancje chemiczne wytwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
lub importowane do UE w ilości od 1 do 100 ton rocznie muszą zostać zarejestrowane  

w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do dnia 31 maja 2018 roku. 
 

Seminarium zostanie przeprowadzone przez dr inż. Monikę Wasiak-Gromek - naczelnika 
Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw 

Substancji Chemicznych. Skierowane jest przede wszystkim do dalszych użytkowników 
oraz formulatorów mieszanin, chcących poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać najbardziej 

aktualne informacje. 

 

Uczestnicy seminarium poznają: 
 

•Wymagania i zagrożenia dla firm kosmetycznych i detergentowych związane z ostatnim 
terminem rejestracji w 2018 roku 
•Jak śledzić status poszczególnych substancji – lista substancji SVHC,  zakazy i ograniczenia  
•Jak prawidłowo przekazywać informacje do ECHA 
•Jak kontrolować dostawców surowców 
•Jak prawidłowo komunikować się w łańcuchu dostaw - rozszerzona karta charakterystyki   
 
 

Zapraszam Państwa do udziału w seminarium, które stanowi doskonałą okazję do 
wymiany doświadczeń i skorzystania z unikalnej wiedzy eksperckiej naszego prelegenta. 

Więcej informacji na temat seminarium, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w 
załączeniu oraz na naszej stronie internetowej www.kosmetyki-detergenty.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 625 57 82 

 

Zapraszam! 

Dr Anna Oborska 

Dyrektor Generalny 
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego 
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PROGRAM 

09:30 – 10:00 REJESTRACJA & KAWA 

10:00 – 11:15 Dalszy użytkownik i jego obowiązki względem rozporządzenia 
REACH   
• gromadzenie i przechowywanie danych 
• przekazywanie informacji do ECHA  
• sprawdzanie ograniczeń i zakazów  
• kontrola dostawców surowców  
• konsultacje publiczne 

11:15 – 12:00 Rejestracja 2018  - zagrożenia dla dalszych użytkowników, 
surowce kosmetyczne 

12:00 – 12:15 PRZERWA NA KAWĘ 

12:15 – 13:00 Procedura zezwoleń  
• identyfikacja substancji SVHC,  
• lista kandydacka,  
• lista rekomendacyjna,  
• załącznik XIV,  
• data ostateczna,  
• kto musi się starać  

13:00 – 14:00 LUNCH 

14:00 – 15:15 Rozszerzona karta charakterystyki jako najważniejszy 
dokument przekazywany w łańcuchu dostaw 

15:15 – 16:15 Dyskusja 
• praktyczne zagadnienia,  
• ciekawe przypadki 

16:15 – 16:45 PODSUMOWANIE 


