SZKOLENIE: „KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE CHEMIKALIÓW ORAZ KARTY CHARAKTERYSTYKI W PIGUŁCE”

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
SYMBOL: 19 BK

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przybliżenie obowiązków dotyczących klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz
sporządzania kart charakterystyki a wynikających z rozporządzeń REACH i CLP.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w przedsiębiorstwie
(producenci/importerzy substancji i mieszanin chemicznych), pracowników laboratorium, służb BHP.
W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za wykonanie lub
ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych oraz wykonanie lub ocenę poprawności etykiet
substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.

2.

Rozporządzenie 1272/2008 CLP
•

Wprowadzenie

•

Elementy klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych

Rozporządzenie 1907/2006 REACH
•

3.

Karty charakterystyki


obowiązek sporządzania karty charakterystyki



format, język karty charakterystyki



obowiązek aktualizacji karty charakterystyki



omówienie poszczególnych sekcji karty charakterystyki



często spotykane błędy



oznakowanie substancji i mieszanin – korelacja z kartą charakterystyki

Przepisy krajowe dotyczące REACH i CLP

TRENER:
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Certyfikowany Doradca ds. bezpieczeństwa
drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Od wielu lat prowadzi doradztwo, audyty, szkolenia i warsztaty
z REACH, CLP, klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz transportu towarów niebezpiecznych zgodnie
z Europejską Umową ADR. Opracowuje karty charakterystyki i etykiety, dokumentację transportową oraz inne
dokumenty wymagane prawem.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
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CENA SZKOLENIA:
590 zł netto + 23 % VAT
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, długopis, notes, serwis
kawowy, lunch, zaświadczenie.
Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na
formularzu zgłoszeniowym, zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie
opłata administracyjna w wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo.
NOCLEG: istnieje możliwość rezerwacji noclegów w hotelu lub pensjonacie, w pokojach jedno lub dwuosobowych.
Płatność za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: jeden dzień 6-7 godzin
TERMINY SZKOLEŃ:
15.03.2019 Warszawa
13.09.2019 Poznań
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