„Praca z chemikaliami
– wymagania dla laboratorium”
Program szkolenia:
EMISJE DO ŚRODOWISKA
1. Czy montaż dygestorium podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na emisje
2. Pomiary w środowisku pracy i środowisku naturalnym – procesy laboratoryjne
GOSPODARKA ODPADAMI
1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium
2. Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium
4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym
5. Instrukcje gospodarowania odpadami
6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi
7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium
8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa
GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
1. Rodzaje ścieków powstających w laboratorium
2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane
3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej
4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium
5. Pomiary ścieków powstających z procesów laboratoryjnych
GOSPODARKA CHEMIKALIAMI
1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium
2. Obowiązek stosowania chemikaliów zarejestrowanych w ECHA
3. Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami ( obowiązujące
instrukcje)
4. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2015
5. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin
6. Oznakowanie chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2015r
7. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów

8. Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych
9. Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla
odczynnika
WYMAGANIA BHP
1. Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium
2. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa
3. Obowiązek posiadania instrukcji zarządzania chemikaliami
4. Wymagania uwzględnione w Kodeksie Pracy i ogólnych zasadach
bezpieczeństwa pracy
Czas szkolenia: 7 godzin
Cena szkolenia za osobę: 590 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
lunch/brunch, przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Cena szkolenia za osobę: 730 zł/netto
Podana cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad,
przerwy kawowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, zakwaterowanie w
pokoju 2-osobowym wraz z kolacją.
Za dodatkową opłatą (100 zł netto) zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym.

