WARSZTATY

„Klasyfikacja mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP i sporządzanie kart
charakterystyki”
Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:
 Zasady klasyfikacji substancji oraz mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP dla
wszystkich klas zagrożenia;
 Zasady dotyczące sporządzania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych (kiedy karta
musi być sporządzana, wymagane informacje w poszczególnych sekcjach, format, język karty,
aktualizacje – kiedy wymagane itp.);
 Ćwiczenia z klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP dla
wszystkich klas zagrożenia;
 Ćwiczenia ze sporządzania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych na przykładowych
kartach charakterystyki przygotowanych przez prowadzących lub kartach charakterystyki uczestników.
Koszt uczestnictwa wynosi: 1090* zł/osoba (opłata jest zwolniona z podatku VAT)
*trzeci i kolejny uczestnik z jednego przedsiębiorstwa – 990 zł/osoba

Warsztaty odbędą się w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, w godzinach 10:00 – 17:00
(pierwszego dnia) oraz 9:00 – 16:00 (drugiego dnia).
Prowadzący:
mgr Marcela Palczewska-Tulińska – Zastępca Kierownika Centrum ds. REACH i CLP w Instytucie Chemii
Przemysłowej od 2006 roku, posiada certyfikat Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego w zakresie legislacji
chemicznej oraz ogromne doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz polskich przedsiębiorstw,
ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie sporządzania kart charakterystyki, współautor analiz dla podmiotów
polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH, współautor opinii aktów prawnych
na zlecenie organów rządowych.
Prowadzi doradztwo, szkolenia i warsztaty z REACH, CLP, klasyfikacji, kart charakterystyki oraz legislacji
chemicznej.
mgr inż. Anna Kania-Szarek – certyfikowany Doradca ds. bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów
niebezpiecznych, posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności doradczo-szkoleniowej na rzecz polskich
przedsiębiorstw, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz klasyfikacji
towarów niebezpiecznych zgodnie z Europejską Umową ADR, współautor analiz dla podmiotów polskiego
przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH.
Prowadzi doradztwo, szkolenia i warsztaty z REACH, CLP, klasyfikacji, kart charakterystyki oraz ADR.
mgr Izabela Ostrowska – posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania kart charakterystyki,
współautor analiz dla podmiotów polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH.
Prowadzi warsztaty z klasyfikacji i kart charakterystyki.

Atuty szkoleń i warsztatów w Centrum ds. REACH i CLP:
 specjaliści z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i trenerskim w zakresie tematyki
rozporządzeń REACH, CLP, prawodawstwa powiązanego, klasyfikacji substancji i mieszanin oraz
sporządzania kart charakterystyki, rejestracji substancji itp.
 szkolenia i warsztaty prowadzi przynajmniej 3 trenerów
 mała liczebność grup, pozwalająca na indywidualną pracę z trenerem
 udostępnienie każdemu uczestnikowi warsztatów laptopa z wgranymi materiałami pomocniczymi do
samodzielnej pracy
 możliwość bezpłatnych konsultacji (przez okres 2 tygodni po zakończeniu szkolenia lub warsztatów)
 materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji wydrukowanej (prezentacje, ćwiczenia)
 materiały szkoleniowe/warsztatowe w wersji elektronicznej na nośniku pamięci (prezentacje,
ćwiczenia z rozwiązaniami, materiały pomocnicze oraz aktualne akty prawne)
 certyfikat ukończenia szkolenia/warsztatów.
Ponadto zapewniamy 2 przerwy kawowe oraz obiady.
Zakwaterowanie – we własnym zakresie. Szczegóły dotyczące hoteli i dojazdu do Instytutu zostaną
przesłane mailowo do uczestników.

Aby zgłosić udział należy WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na jeden z podanych adresów e-mailowych:
anna.kania-szarek@ichp.pl;
marcela.palczewska-tulinska@ichp.pl;
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w warsztatach płatnych jest równoznaczne
z zobowiązaniem do uiszczenia opłaty wynikającej z udziału w warsztatach.
Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania się wolnych miejsc.
Organizacja warsztatów uzależniona jest od liczby zgłoszonych chętnych.
Pozdrawiamy
Zespół Centrum ds. REACH i CLP
Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. I. Mościckiego
w Warszawie

