
 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA  

W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM  

W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE 

 

 

TERMIN 22-23.06.2021 r.,  on-line 

 

Szkolenie adresowane jest do: 

• producentów bibuły 

• producentów papieru graficznego, gazetowego i przetworzonego   

 

Udział w szkoleniu jest płatny: 

Koszt udziału wynosi: 1200 pln + vat / osoba i obejmuje: udział w szkoleniu on-line, 

zaświadczenie udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. 

 

 

Regulamin szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są poniżej 

 

 

 

 

 

  

Organizator:        

 

Partnerzy:     
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EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA  

W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM  

W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE  

 

22-23.06.2021 r., szkolenie on-line 

Program* dzień pierwszy 

9:00  Rejestracja uczestników 

9:00-9:15 Powitanie i wprowadzenie 

9:15-10:15 Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Dyrektywa IED 2010/75/UE. 

10:15-11:30 Narzędzia ochrony środowiska  - pozwolenia ekologiczne na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.  

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-13:00 Emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru. 

13:00-14:00  
Emisje do wody (ChZT, zawiesiny, związki azotu i fosforu, siarczany, AOX) z procesów wytwarzania masy celulozowej  
i papieru.  

14:00 Zakończenie pierwszego dnia 

  

Program* dzień drugi 

9:00  Rozpoczęcie zajęć 

9:00-10:00 Charakterystyka podstawowych parametrów jakościowych bibułki, produktów z bibułki, papieru graficznego.  

10:00-11:00 Kryteria ekologiczne dla papierów graficznych i bibułki (tissue), wynikające z Decyzji Komisji nr 2019/70 z dn. 11.01.2019. 

11:00-11:15 Przerwa 

11:15-12:15 
Interpretacja wyników badań emisji do powietrza w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PS i PNOx 
zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.  

12:15-13:15 
Interpretacja wyników badań emisji do wody w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PChZT i PP, 
zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.  

13:15-14:00 Przykładowe obliczenia dotyczące zgodności z kryteriami określonymi w Decyzji Komisji 2019/70.  

14:00 Zakończenie drugiego dnia 

 * Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie 

 

Trenerzy: 

• Dr inż. Małgorzata Michniewicz  

• Dr inż. Ewa Kopania  

 

 

 

 

  

Organizator:        

 

Partnerzy:     
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KARTA ZGŁOSZENIA   (Zgłoszenia przyjmowane są do 18.06.2021 r. lub wyczerpania miejsc)  

 

Tytuł : 

 

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO WODY I POWIETRZA  

W PRZEMYŚLE CELULOZOWO-PAPIERNICZYM   

W KONTEKŚCIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE 

Termin 
szkolenie: 

22-23.06.2021 r. 

DANE UCZESTNIKA: 

L.p Imię i nazwisko: Stanowisko 

1   

2   

3   

4   

 

DANE NABYWCY: 

Nazwa firmy: 
 

Adres: 
 

NIP: 
 

Dane do kontaktu: E-mail: Tel:  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na następujący 

adres email: ……………………………………………………………………………………………  

OSOBA WSKAZANA DO KONTAKTU*: 
* Wypełnia również formularz: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa ww. osób w szkoleniu.  

Podpisując kartę zgłoszenia: 

-  akceptuję Regulamin Uczestnictwa w szkoleniu on-line,  

- potwierdzam, że zapoznałam / -łem się, z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących załącznik do Regulaminu 
uczestnictwa w szkoleniu i  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

 
………………………………… 

  Czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

Wypełnioną Kartę zgłoszenia (str.3) oraz Obowiązek informacyjny (str.5) prosimy wysyłać na adres e-mail: ecolabel@pcbc.gov.pl  

 

 Imię i nazwisko:  

E-mail:  

Telefon kontaktowy:  

mailto:ecolabel@pcbc.gov.pl
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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE 

 

ORGANIZATOR 
 

Organizatorem szkolenia jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-844 przy ulicy 
Puławskiej 469, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144813, NIP: 951-20-63-356. 

 Kontakt do organizatora: 
 

Marta Dzierzęcka 
tel. 695 996 966   
e-mail: mdzierzecka@pcbc.gov.pl 

Ewa Kopania 
tel. 42 638 03 65; 42 638 03 74 
e-mail: e.kopania@ibwch.lodz.pl  

ZGŁOSZENIA 
 

1. Organizator realizuje szkolenie w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w zaproszeniu. 

2. Aby wziąć udział w szkoleniu on-line, organizowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.(dalej PCBC S.A.) należy: 

 a) zarejestrować swój udział poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej na adres email Organizatora:   

          ecolabel@pcbc.gov.pl 

 b) wnieść opłatę na podstawie faktury PROFORMA dostarczonej drogą e-mailową przez Organizatora szkolenia. 

3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18.06.2021 br. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia m.in. jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta lub  
w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator. 

5. Szkolenie on-line odbywa się za pomocą udostępnionego przez PCBC S.A. linku do spotkania on-line w aplikacji Microsoft Teams 

wykorzystując połączenie internetowe. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie, we własnym zakresie, dostępu do 

urządzenia z dostępem do mikrofonu i kamery, za pośrednictwem którego możliwe jest uczestnictwo w szkoleniu on-line, jak również 

we własnym zakresie zobowiązany jest do zapewnienia sobie dostępu do sieci Internet. 

6. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 10 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia. Rezygnacja  
w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w szkoleniu. 

7. Na 7 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkolenia, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału, fakturę PROFORMA oraz dodatkowe informacje organizacyjne 
dotyczące szkolenia. 

 

KOSZT UDZIAŁU I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1200 zł netto / osoba. 

2. Koszt udziału obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie udziału w szkoleniu. 

3. Cena udziału w szkoleniu podana jest w złotych polskich, w kwocie netto. 

4. Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić przed realizacją szkolenia, zaraz po otrzymaniu od PCBC S.A. informacji o tym, że 
szkolenie się odbędzie. Numer rachunku oraz termin płatności zostanie podany w materiałach informacyjnych przesłanych do 
uczestników 7 dni przed planowanym wydarzeniem. 

5. Po zaksięgowaniu wpływu na konto PCBC S.A. zostanie wystawiona faktura za udział w szkoleniu. 

6. Udostępnienie przez Organizatora, linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie dla Uczestników, za których opłata została 

uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora. 

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 10 dni roboczych przed 
datą rozpoczęcia wydarzenia Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia 
wydarzenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie zorganizowane 
szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do 
zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w niej udział. 

3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 
 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. 

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer 
rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na wydarzenie w terminie do 3 dni roboczych 
przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.  

mailto:mdzierzecka@pcbc.gov.pl
mailto:e.kopania@ibwch.lodz.pl
mailto:ecolabel@pcbc.gov.pl
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ZAŁĄCZNIK: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie 

 

 

Pan/i…………………………………………………… 

(Wypełnia osoba do kontaktów, zgłaszająca uczestników szkolenia) 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania prze PCBC S.A. danych osobowych 

                

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (dalej PCBC S.A.) z siedzibą  

w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 469 (dalej PCBC S.A.). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani / Pana dane? 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na potrzebę organizacji szkolenia oraz w celu zgłoszenia uczestnictwa 

wskazanych osób w tym szkoleniu. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu usług PCBC S.A. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie 

prawnie uzasadnionym interesem jest marketing usług PCBC S.A. Jeżeli Pani / Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych PCBC S.A.  na Pani/Pana adres e-mail, to podstawą prawną do wysyłania ofert będzie art. 10 ustawy z 18.07.2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zgłoszenia osób na szkolenie lub wzięcia udziału w szkoleniu. 

PCBC S.A. będzie przekazywać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych 

w imieniu i na rzecz PCBC S.A. Ponadto PCBC S.A. może również  udostępniać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile 

taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. 

Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane? 

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres szkolenia oraz dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 

5 lat. Jeśli podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest zgoda, to Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia tej zgody. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Jakie Pani / Pana ma prawa? 

Przysługuje Pani / Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych  

w art. 17 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

 

Jeżeli Pani / Pana uważa, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Pani / Pan może wnieść skargę do 

organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Kontakt  

Jeśli Pani  / Pan potrzebuje dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących 

Pani / Pana praw, proszę o kontakt z nami: 

 

Inspektor Ochrony Danych: iod@pcbc.gov.pl  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych w celu promowania usług PCBC S.A. poprzez przesłanie ofert na mój 

adres e-mail zgodnie art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, że zgoda może być  

w każdej chwili przeze mnie cofnięta. 

 

……………………………………………… 

 (data i podpis  osoby zgłaszającej uczestników szkolenia ) 

  

mailto:iod@pcbc.gov.pl

