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THETA Consulting Sp. z o.o. (do 31.12.2020 roku pod nazwą THETA Doradztwo Techniczne) działa nieprzerwanie na polskim rynku już od 2001 roku. Wspieramy naszych 
klientów fachowym doradztwem w zakresie wprowadzania na rynki UE substancji, mieszanin i produktów chemicznych ze wszystkich niemal  obszarów – przeznaczonych 
zarówno dla konsumentów, jak  i  dla profesjonalistów. 

Naszymi głównymi obszarami zainteresowania są produkty chemii profesjonalnej i konsumenckiej, m.in. kosmetyki, biocydy, surowce i półprodukty wytwarzane 
zarówno na terenie UE, jak i sprowadzane spoza jej obszaru. 

W czasach ciągle zmieniających się regulacji i wymagań legislacyjnych najważniejsza jest aktualna wiedza oraz szybkie wsparcie firmy w kluczowych aspektach bezpieczeństwa. 
THETA doskonale reaguje na nowe, coraz trudniejsze wymagania dostosowując swoje doradztwo do szybko zmieniających się przepisów. Zebraliśmy prężny zespół 
ekspertów, posiadających odpowiednią wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ocenie przedsiębiorstwa, przygotowywaniu dokumentacji, klasyfikacji substancji i mieszanin, 
rejestracji i certyfikacji produktów. Do Państwa dyspozycji mamy audytorów, prawników, chemików, inżynierów, safety assessorów, toksykologów, specjalistów REACH 
i SDS, a także doświadczonych doradców w transporcie ADR/RID, IMDG i IATA. 

Naszym celem jest stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa w oparciu o obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy. Systemu, który pozwoli na fachową ocenę 
Państwa przedsiębiorstwa, na profesjonalne i zgodne z prawem przygotowanie dokumentacji, bezpieczne wprowadzenie produktów oraz ich transport i sprzedaż.

Dzięki ciągłemu pogłębianiu wiedzy, dopasowywaniu się do wymagań i potrzeb klientów oraz codziennej intensywnej pracy całego zespołu, THETA jest 
obecna na w większości rynków krajów UE i poza nią.

Jesteśmy zawsze o dwa kroki przed zmianami, każdego dnia wcielamy w życie motto:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą
zespół THETA Consulting Sp. z o.o.
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THETA Consulting od ponad 20 lat zajmuje się opracowywaniem, aktu-
alizacją i tłumaczeniem kart charakterystyki, a także przygotowywaniem 
informacji o bezpieczeństwie na etykiety produktów chemicznych we 
wszystkich językach europejskich. 
Nasz zespół ekspertów chemików, toksykologów, tłumaczy i specjali-
stów z zakresu ochrony środowiska jest w stanie pomóc Państwu w każ-
dej sytuacji – fachowo i rzetelnie.
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Zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE [REACH], podstawowym narzędziem komunikacji w sferze infor-
mowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw pomiędzy producentem, dostawcą a dalszym 
użytkownikiem jest karta charakterystyki (SDS). Ma ona umożliwić użytkownikowi prowadzącemu działalność 
zawodową podjęcie w miejscu pracy wszelkich niezbędnych działań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeń-
stwa ludziom i środowisku. 

Za prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie do obrotu właściwie przygotowanej, zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym, jak i formalnym, karty charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel, 
importer lub dostawca danego produktu chemicznego.

W ramach usług związanych z przygotowaniem kart charakterystyki oferujemy m.in.:

• opracowanie SDS w jęz. UE i wybranych jęz. pozaunijnych
• weryfikacje / aktualizacje SDS
• tłumaczenie z i na język polski wraz z dostosowaniem do przepisów UE
• audyt i ocenę posiadanej dokumentacji pod kątem spełniania wymagań przepisów związanych z oznako-

waniem,  klasyfikacją i wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych
• przygotowanie i wdrożenie harmonogramu opracowania / aktualizacji wielu kart
• monitoring zgłoszeń i aktualizacja
• monitoring przepisów w zakresie SDS (kolejne ATP do rozp. CLP i załącznika II do REACH)
• zgłoszenie do systemów informacyjnych w krajach UE
• opracowanie klasyfikacji produktów chemicznych zgodnie z CLP

SDS

Opracowanie  
i tłumaczenia 

SDS
Monitorowanie 

przepisów 

Audyt 
dokumentacji 

produktów
Szkolenia

Karty charakterystyki
Z nami zrobisz to dobrze
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Karta charakterystyki jest dokumentem, który należy dostarczyć osobom prowadzącym działalność zawo-
dową. Natomiast dla konsumenta indywidualnego jedynym źródłem informacji o zagrożeniach stwarzanych 
przez produkt jest etykieta. Dlatego tak ważne jest, aby była ona sporządzona w sposób rzetelny i zgodny 
z wszystkimi przepisami. Zasady klasyfikacji mieszanin oraz wymagania, dotyczące etykiet produktów, zostały 
przedstawione w rozporządzeniu nr 1272/2008/WE [CLP].

Obok obligatoryjnych treści wynikających z rozp. CLP niektóre z produktów muszą być dodatkowo oznako-
wane zgodnie z innymi wytycznymi. Do takich produktów należą m.in. produkty chemii gospodarczej zarów-
no do użytku profesjonalnego, jak i konsumenckiego.

W ramach przygotowania etykiet oferujemy:

• opracowanie treści etykiet produktów zgodnie z CLP we wszystkich językach UE
• weryfikacje treści etykiet zgodnie z CLP we wszystkich językach UE
• aktualizacje oznakowania i informacji o bezpieczeństwie na etykietach produktów
• monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach
• pomoc w interpretacji przepisów, reprezentacja oraz wsparcie podczas kontroli, doradztwo bieżące 
• opracowanie instrukcji stanowiskowych
• przygotowanie arkuszy składników detergentowych
• szkolenia i warsztaty

Etykiety
Czyli to, co widzi klient

Oznakowanie

Opracowanie
etykiet Doradztwo 

i wsparcie

Opracowanie 
arkuszy dla 

detergentów
Szkolenia
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ZGŁOSZENIA 
WYNIKAJĄCE 
Z CLP
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Niezależnie od obowiązku przygotowania kart charakterystyki i opraco-
wania etykiety, w przypadku niektórych grup produktów konieczne jest 
ich zgłoszenie do odpowiednich baz w krajach UE lub centrów toksyko-
logicznych (PCN), notyfikacja w bazie C&L czy też nadanie odpowiednie-
go kodu (UFI).
Eksperci THETA zgłoszą dla Państwa zarówno klasyfikacje i oznakowa-
nie substancji stwarzającej zagrożenie, jak i SDS zgodnie z odpowiedni-
mi przepisami.
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Wprowadzanie na rynek EU substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie wymaga dokonywania obowiąz-
kowych zgłoszeń. Każdy importer i producent substancji niebezpiecznej powinien zgłosić do ECHA informa-
cje na temat jej klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 CLP. 

W przypadku wprowadzania mieszaniny stwarzającej zagrożenie ze względu na działanie toksykologiczne i/
lub fiz.-chem. wymagane jest przesłanie do krajowych centrów toksykologicznych informacji o takiej miesza-
ninie zgodnie z art. 45 CLP. 

Dodatkowo część krajów członkowskich wymaga dodatkowych, lokalnych zgłoszeń dla niebezpiecznych pro-
duktów chemicznych wprowadzanych na ich rynki.

W ramach obowiązków, jakie muszą być spełnione przy wprowadzaniu na rynek EU substancji i mieszanin stwa-
rzających zagrożenie, oferujemy:

• notyfikacje klasyfikacji i oznakowania C&L
• zgłoszenia do centrów toksykologicznych (PCN - Poisson Center Notification)
• nadanie numerów UFI
• zgłoszenia w polskim systemie ELDIOM
• zgłoszenia do bazy SCIP
• zgłoszenie do lokalnych systemów poszczególnych krajów UE
• monitoring zgłoszeń i aktualizacja
• monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach
• pomoc w interpretacji przepisów, reprezentacja oraz wsparcie podczas kontroli, doradztwo bieżące

Zgłoszenia
PCN, ELDIOM i inne

Zgłoszenia
krajowe i UE

PCN Notyfikacja C&L

UFI ELDIOM
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REACH
03
Idea rozporządzenia REACH opiera się na założeniu, iż to do producen-
tów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że 
substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpły-
wają w sposób szkodliwy na życie ludzi ani na środowisko. 
Nie są to wymagania proste, zarówno dla producentów, importerów jak 
i dalszych użytkowników. Potrzebna jest obszerna wiedza prawnicza i che-
miczna, oraz praktyczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej pracy, 
obejmującej różnorodne przypadki.
THETA Consulting jest w stanie sprostać tym wymaganiom dzięki zespo-
łowi wykształconych i doświadczonych ekspertów.
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REACH
Rejestracja krok po kroku
THETA Consulting oferuje kompleksowe wsparcie dla producentów, importerów i dalszych użytkowników, po-
parte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zespołu ekspertów. Zarejestrowaliśmy dziesiątki substancji i półpro-
duktów z przeróżnych branż w każdym przedziale tonażowym. Jesteśmy też wyłącznym przedstawicielem dla firm 
spoza obszaru UE. Prowadzimy wszelkie, przewidziane w rozp. REACH procedury rejestracyjne: rejestrację właściwą 
substancji i półproduktów w ramach wspólnego przedłożenia oraz indywidualną, w ramach której oferujemy peł-
ną obsługę logistyczną i merytoryczną, m.in. kontakt z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), analizę i zlecenie 
koniecznych badań rejestrowanych substancji w konsorcjum, reprezentację firmy jako strona trzecia lub jako wy-
łączny przedstawiciel, opracowanie, przygotowanie i przedłożenie wszystkich dokumentów rejestracyjnych – w tym 
także w formacie IUCLID6. Ponadto aktualizujemy dane dla zarejestrowanej już substancji.

Nasz wsparcie podczas rejestracji właściwej nie ogranicza się tylko do przygotowania dokumentacji, ale i do do-
radztwa przy wyborze najbardziej efektywnej i ekonomicznej ścieżki rejestracji.

W ramach obowiązków wynikających z rozp. REACH oferujemy m.in.:

• ocenę obowiązków przedsiębiorstwa
• przeprowadzanie pełnej rejestracji właściwej
• aktualizację dokumentacji rejestracyjnej
• wsparcie przy wyborze najbardziej ekonomicznej drogi rejestracji
• reprezentację firm spoza UE - wyłączny przedstawiciel (OR - Only Representative)
• informacje o zastosowaniach zidentyfikowanych
• deklaracje spełniania wymagań rozp. REACH i CLP
• szkolenia dla pracowników

REACH

Rejestracja 
substancji Aktualizacja 

dokumentacji

Reprezentacja firm 
spoza UE (OR)

Szkolenia
i audyty
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REACH
Najważniejsze prawo chemiczne w UE
REACH to nie tylko obowiązki dla firm związane z rejestracją substancji na terenie UE. Niemniej istotne jest też 
m.in. przygotowanie informacji dla odbiorców o wyrobach zawierających w swoim składzie substancje SVHC 
oraz zgłaszanie ich do ECHA, wsparcie firm stosujących substancje wymagające zezwolenia zgodnie z załącz-
nikiem XIV rozporządzenia REACH, zgłoszenia substancji PPORD czy przygotowanie opinii i analiz związanych 
z wymaganiami REACH.

Nasze doradztwo to, obok wszystkich w/w działań, także pomoc w interpretacji przepisów dotyczących posta-
nowień rozporządzenia REACH, monitorowanie zmian legislacyjnych, przygotowanie pism i odpowiedzi na za-
pytania prawne oraz przygotowanie wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami oraz Eu-
ropejską Agencją Chemiczną (ECHA), komunikację w łańcuchu dostaw, a także przygotowanie odpowiednich 
dokumentów i zgłoszeń.

W ramach naszych usług oferujemy:

• zgłoszenia wyrobów
• deklaracje zawartości substancji SVHC
• analizy i opinie
• deklaracje zgodności
• opracowanie scenariuszy narażenia
• wnioski o udzielenie zezwolenia dla substancji (zał. XIV REACH)
• ograniczenia i zakazy przy wprowadzaniu do obrotu (zał. XVII REACH)
• doradztwo bieżące spełnianie obowiązków rozp. REACH 

Doradztwo Zezwolenia
(zał. XIV REACH)

Obowiązki 
dalszych 

użytkowników

Przygotowanie 
scenariuszy 
narażania

Ograniczenia 
i zakazy przy 

wprowadzaniu 
do obrotu

Zgłoszenia 
substancji

SVHC
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REACH
– jedyny taki certyfikat

Potwierdzenie przez niezależną firmę wypełniania 
obowiązków nakładanych na Państwa przedsiębior-
stwo w odniesieniu do rozporządzenia REACH lub zgod-
ność z wymaganiami rozporządzenia REACH samych 
dostarczanych produktów.

• niezależna ocena
• zgodność z prawem
• oficjalne potwierdzenie 
• zaufanie klientów
• zaufanie dostawców
• przewaga konkurencyjna

REACH compliance confirmed by THETA
Product compliant with REACH confirmed by THETA

REACH
compliance
confirmed
by THETA

Product 
compliant with 

REACH
confirmed 
by THETAdla firm produkcyjnych, importerów oraz dalszych 

użytkowników, którzy podlegają przepisom rozpo-
rządzenia REACH.

*„REACH compliance confirmed by THETA” oraz „Product compliant with REACH confirmed by THETA”  
są zastrzeżonymi słowno-graficznymi znakami towarowymi i podlegają ochronie.

dla konkretnych produktów wprowadzanych na 
rynki UE: substancji, mieszanin lub wyrobów 
podlegających wymaganiom rozp. REACH

Unikatowe i jedyne w UE certyfikaty potwierdzające zgodność przedsiębiorstwa oraz 
produktu z wymaganiami rozporządzenia REACH

THETA Consulting, jako jedyna firma doradcza na rynku, przygotowała dla Państwa opcję sprawdze-
nia zgodności swojego przedsiębiorstwa i/lub produktów z rozp. REACH wraz z możliwością potwier-
dzenia tej zgodności niezależnym certyfikatem.

Certyfikat zgodności REACH dla firmy i dla produktów*

DO SPISU TREŚCI



BIOCYDY
04
THETA Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w rejestracji pro-
duktów biobójczych. Nasi specjaliści przeprowadzą Państwa przez pro-
ces uzyskania pozwolenia – począwszy od doboru najlepszej ekonomicz-
nie drogi rejestracji, poprzez pomoc przy doborze substancji czynnych 
oraz badań niezbędnych do przygotowania dokumentacji rejestracyj-
nej, kompleksową ocenę danych, opracowanie i złożenie dokumen-
tacji oraz przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego. Działając 
w imieniu klienta, nasi doradcy reprezentują go także w odpowiednich 
instytucjach, nadzorując postępowania rejestracyjne do momentu uzy-
skania pozwolenia.
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PROCEDURA 
NARODOWA

Biocydy – procedura narodowa
– rejestracja? Powierz ją specjalistom
Wszystkie produkty biobójcze (biocydy) wprowadzane do obrotu lub stosowane na terytorium Polski podlegają 
obowiązkowi rejestracji i uzyskania pozwolenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB). 

Mogą być one rejestrowane w procedurach przejściowych (tzw. narodowych) lub w procedurach europejskich. Rodzaj pro-
cedury rejestracyjnej nie zależy od wyboru rejestrującego, a  m.in. od substancji czynnych zawartych w produkcie i jego za-
stosowania. Najważniejszym etapem rejestracji produktu biobójczego jest uzgodnienie właściwej strategii rejestracji, po-
zwalającej na optymalizację czasu i kosztów. 

Rejestracji w procedurach przejściowych podlegają produkty zawierające co najmniej jedną substancję czyn-
ną, której ocena (wykonywana w ramach programu przeglądu substancji czynnych) jeszcze się nie zakończyła.

W ramach rejestracji w procedurze narodowej oferujemy:

• określenie statusu substancji czynnych
• ocena dokumentacji 
• pomoc w wyborze metodologii badań skuteczności 
• pomoc przy przeprowadzeniu badań laboratoryjnych 
• opracowanie kompletnej dokumentacji do rejestracji w URPLWMiPB 
• reprezentacja podmiotu przed URPLWMiPB
• przygotowanie etykiety produktu
• opracowanie karty charakterystyki (SDS) 
• monitorowanie procesu rejestracji produktu 
• pomoc w opracowaniu dokumentacji w zakresie zmian w pozwoleniu 
• wsparcie w przypadku kontroli 
• doradztwo bieżące i szkolenia
• tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Opracowanie 
dokumentacji 
rejestracyjnej

Zmiany 
w pozwoleniu

Reprezentacja 
przed 

URPLWMiPB
Doradztwo 
i szkolenia
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Biocydy - procedura europejska
– najważniejsza jest strategia
Rejestracja w procedurze europejskiej

W miarę postępu prac prowadzonych w ramach programu przeglądu zwiększa się konsekwentnie pula zatwier-
dzonych substancji czynnych. W efekcie coraz więcej produktów biobójczych podlega obowiązkowi rejestra-
cji w procedurach europejskich. 

Wymagania w procedurze europejskiej są różne w zależności od produktu biobójczego oraz od tego, jakie 
substancje czynne wchodzą w skład produktu. Zakres badań koniecznych do przeprowadzenia zależy m.in. od 
składu produktu z uwzględnieniem substancji czynnych, substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz deklaro-
wanego przeznaczenia produktu. Ta mnogość skomplikowanych dokumentów, wyników badań, ocen skutecz-
ności, powoduje, że procedura rejestracji europejskiej jest niezwykle skomplikowana, czaso- i pracochłonna.

Kluczowy jest wybór właściwej drogi rejestracji, zakresu badań i dokumentacji, jaką należy przedłożyć 
w celu uzyskania pozwolenia, co wydatnie przekłada się też na koszty rejestracji.

W ramach rejestracji w procedurze europejskiej oferujemy:
• analizę posiadanej dokumentacji
• pomoc w wyborze strategii rejestracji
• dobór i przeprowadzenie badań
• opracowanie dokumentów do rejestracji w programie IUCLID
• poprowadzenie rejestracji produktu
• reprezentowanie podmiotu przed URPLWMiPB
• pilotowanie procedury do momentu uzyskania pozwolenia
• przygotowanie skróconej charakterystyki produktu (SPC)
• rejestrację produktu w europejskim rejestrze produktów biobójczych
• doradztwo bieżące i szkolenia
• wsparcie w przypadku kontroli inspekcji
• tłumaczenie dokumentów

PROCEDURA 
EUROPEJSKA

Przygotowanie 
dokumentacji Dobór ścieżki 

rejestracji

Reprezentacja 
przed 

URPLWMiPB
Doradztwo 
i szkolenia
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KOSMETYKI I GMP
05
Produkty kosmetyczne, oprócz niewątpliwie korzystnego wpływu na or-
ganizm człowieka, mogą także wykazywać działanie szkodliwe. Kosmetyk 
to przede wszystkim produkt chemiczny, który może zawierać substancje 
niebezpieczne dla zdrowia. 
THETA Consulting dysponując zespołem doświadczonych ekspertów, 
a także dzięki współpracy z najlepszymi laboratoriami, jest w stanie za-
pewnić zgodną z wymaganiami prawnymi dokumentację każdego pro-
duktu kosmetycznego. 
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Kosmetyki ze względu na sposób stosowania są szczególnego rodzaju mieszaninami chemicznymi i jako takie 
podlegają bardzo rygorystycznym przepisom, odnoszącym się do sposobu ich wytwarzania, dozwolonego skła-
du, badań, jakim muszą być poddane zanim trafią do odbiorców, dokumentacji potwierdzającej ich bezpieczeń-
stwo, a także informacji na opakowaniu, jakie należy przedstawić użytkownikowi. 

Proces wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek jest niezwykle skomplikowany, wymagający współ-
pracy przedstawicieli różnych dziedzin (chemików, biologów, toksykologów).

Jak możemy Cię wesprzeć? 
THETA Consulting posiada zespół Safety Assessorów i doradców mogących pokierować całym procesem wprowa-
dzania produktu kosmetycznego na rynek poprzez:
• przygotowanie dokumentacji wraz z Raportem Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego
• weryfikację składników kosmetyku pod kątem obecności substancji niedozwolonych lub dozwolonych 

z ograniczeniami
• opracowanie składu produktu kosmetycznego zgodnie z nazewnictwem INCI
• określenie zakresu, przeprowadzenie oraz ocenę końcową badań 
• przygotowanie treści oznakowania opakowania produktu kosmetycznego
• weryfikację tekstów marketingowych pod kątem zgodności z przepisami
• notyfikację kosmetyku za pośrednictwem portalu CPNP
• weryfikację / aktualizację posiadanej dokumentacji
• doradztwo i wsparcie prawne
• przygotowanie kart charakterystyki surowców kosmetycznych

Kosmetyki
Ocena i bezpieczeństwo

Weryfikacja 
receptury Badania

Notyfikacja 
CPNP

Ocena i Raport 
Bezpieczeństwa

Deklaracje 
marketingowe

Doradztwo 
i szkolenia
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Wytwarzanie produktów kosmetycznych zgodnie z zasadami GMP (Good Manufacturing Practice) jest obowiąz-
kiem wynikającym z rozp. (WE) nr 1223/2009/WE dotyczącego produktów kosmetycznych (wraz z późn. zm.). 
Każda firma produkująca kosmetyki powinna opracować, wdrożyć i utrzymywać odpowiedni do swoich potrzeb 
i uzależniony od kategorii produktów system jakości - najlepiej w oparciu o  wytyczne normy ISO 22716 Dobre 
Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji został wprowadzony w celu określenia wy-
tycznych w zakresie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. 

Co daje wdrożenie GMP i uzyskanie certyfikatu GMP w oparciu o normę ISO 22716?

• zgodność z rozp. 1223/2009/WE w zakresie produkcji kosmetyków
• zapewnienie bezpieczeństwa kosmetyków
• zmniejszenie liczby reklamacji
• szybkie wykrywanie niezgodności 
• szybkie wdrażania działań naprawczych 
• zbudowanie wiarygodnego wizerunku firmy
• wzrost zaufania klientów i kontrahentów
• poprawę konkurencyjności na rynku
• wzrost świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktów
• przygotowanie kart charakterystyki surowców kosmetycznych

GMP
Zawsze wg normy

GMP

Księga GMP Audyty

Wdrażanienormy
ISO 22716

Doradztwo 
i szkolenia

Jak możemy Cię wesprzeć?

THETA Consulting posiada zespół ekspertów i audytorów mogących pokierować całym procesem wdrażania sys-
temu GMP i przygotowaniem firmy do ewentualnej certyfikacji GMP poprzez:

• doradztwo przy wdrażaniu systemu GMP zgodnie z ISO 22716
• opracowanie procedur i instrukcji 
• szkolenia pracowników 
• audyty: wstępny i sprawdzające
• wsparcie podczas audytu certyfikującego
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DORADZTWO 
W TRANSPORCIE

06
Materiały i przedmioty, które stwarzają lub potencjalnie mogą stwarzać 
zagrożenie w transporcie, muszą być w bezpieczny sposób dostarczone 
do pośredników i odbiorców. Każdy rodzaj transportu (drogowy, kolejowy, 
morski czy lotniczy) podlega szczegółowym międzynarodowym i krajowym 
przepisom. Regulują one kompleksowo ich przewóz, a celem regulacji jest 
wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka związanego z przewozem. 
THETA dysponuje zespołem uprawnionych doradców, posiadających wie-
loletnią praktykę w zakresie transportu lądowego (drogowego ADR, ko-
lejowego RID), morskiego (IMDG) i lotniczego.
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Wspólną podstawą dla wszystkich rodzajów transportu są wydawane przez ONZ Przepisy Modelowe, na bazie 
których zostały opracowane przepisy dotyczące poszczególnych rodzajów transportu (ADR, RID, IMDG, IATA). 

W świetle legislacji Umowy ADR, Regulaminu RID oraz w oparciu o Ustawę o przewozie towarów niebez-
piecznych, nadawca oraz przedsiębiorca wykonujący przewóz lub związane z tym przewozem pakowanie, 
napełnianie, załadunek lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczyć w przedsiębiorstwie dyplomowane-
go doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, składać roczne sprawozdanie 
z działalności w tym zakresie oraz szkolić pracowników, wykonujących czynności związane z przewozem 
towarów niebezpiecznych.

W ramach naszych usług oferujemy wsparcie związane z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie trans-
portu materiałów niebezpiecznych: 

•  wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR
• klasyfikację materiałów niebezpiecznych, w tym odpadów
• określenie warunków i sposobu przewozu
• dobór opakowań i oznakowania
• dobór pojazdu i oznakowania
• opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji
• pomoc w stosowaniu wyłączeń i obniżeniu kosztów transportu
• prowadzenie szkoleń dla pracowników
• przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności w zakresie ADR/RID
• nadzór na przesyłką (IMDG, ICAO/IATA)
• bieżące wsparcie doradców w zakresie ADR/RID, IMDG oraz ICAO/IATA

ADR/RID/IMDG/IATA
Bezpieczny transport każdą drogą

ADR/RID
IMDG & IATA

Wyznaczenie
uprawnionego

doradcy
Audyty

Opracowanie
dokumentacji
i sprawozdań

Doradztwo 
i szkolenia
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BADANIA I ANALIZY
07
Do Państwa dyspozycji mamy zespół ekspertów, pomagających w  dobo-
rze odpowiednich metodyk i zakresu badań, a także najlepszych laborato-
riów – zarówno z merytorycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. 
Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy na temat wy-
magań różnych branż produktów chemicznych, zarówno konsumenckich, 
jak i profesjonalnych, oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby wprowadzić 
dany produkt na rynek.
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Prawidłowa ocena zagrożeń, jakie może stwarzać produkt chemiczny, lub potwierdzenie skuteczności i bezpie-
czeństwa jego działania wymaga często przeprowadzenia szeregu badań i analiz w wyspecjalizowanych labora-
toriach. Badania takie są też często elementem różnego rodzaju dokumentacji niezbędnej do legalnego wpro-
wadzenia produktu na rynek UE. 

Jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa odpowiednie badania, dopasowane do potrzeb (m.in. certyfikacji, po-
twierdzenia skuteczności, rejestracji REACH, oceny bezpieczeństwa, oceny składu i czystości produktu), a także 
pomóc w doborze metodyk badawczych oraz wskazać najodpowiedniejsze laboratoria. Na życzenie możemy 
także nadzorować cały proces: od kontaktów i negocjacji z laboratoriami poprzez przekazanie próbek i piloto-
wanie badania aż do uzyskania końcowego raportu.

Badania fizykochemiczne i badania spektralne:

• na potrzeby oceny składu i profilu zanieczyszczeń
• na potrzeby rejestracji REACH i przygotowania SDS
• dla kosmetyków – niezbędne do oceny bezpieczeństwa
• dla biocydów – do pozwolenia na obrót
• oznaczenia na zawartość metali ciężkich: Pb, Hg, As, Cu – na potrzeby weryfikacji
• zawartości substancji SVHC w wyrobach

Badania i analizy
–Dowód jakości produktu

Badania mikrobiologiczne:

• badania skuteczności działania produktów biobójczych
• badania prod. dezynfekcyjnych
• mikrobiologia kosmetyków

Badania dermatologiczne i aplikacyjne kosmetyków:

• badania dermatologiczne kontaktowe (patch test)
• badania aparaturowe, np. badania pomiaru nawilżenia, natłuszczenia itp.
• badania dermatologiczne aplikacyjne (badania konsumenckie)

… oraz inne testy i analizy na zamówienie.

Badania 
fizyko-chemiczne

Badania 
mikrobiologiczne

Badania 
dermatologiczne 

i aplikacyjne
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TŁUMACZENIA
SPECJALISTYCZNE

08
Nieodzownym elementem pracy z produktami chemicznymi, zarów-
no przy produkcji, jak i imporcie czy dystrybucji jest poprawne tłumacze-
nie dokumentacji. Wymagają tego nie tylko przepisy, ale przede wszyst-
kim pośrednicy i konsumenci. 
THETA oferuje Państwu możliwość wykonania zwykłych i przysięgłych 
tłumaczeń: dokumentacji i tekstów technicznych związanych z produk-
tami chemicznymi, wyników badań laboratoryjnych, informacji o pro-
dukcie, ulotek technicznych, kart charakterystyki, etykiet oraz innych 
tekstów w większości języków europejskich i pozaeuropejskich.

DO SPISU TREŚCI



Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi zależy od wielu czynników, na czele znajduje się prawidło-
wo przygotowana dokumentacja. Istotne jest, aby dokumenty były poprawne nie tylko pod względem prawnym, 
ale także pod względem językowym. 

Ważną kwestią jest precyzja, i merytoryczna poprawność tłumaczeń, które powinny być zrozumiałe dla wszystkich 
użytkowników., a jednocześnie wiernie odzwierciedlać treść dokumentu. 

Wszystkie tłumaczenia przygotowywane są przez specjalistów znających nie tylko język, ale  i specyfikę branżo-
wego słownictwa z danej dziedziny.

Tłumaczenia specjalistyczne
Od nich zależy jakość przekazu

• jęz. angielski
• jęz. niemiecki
• jęz. włoski
• jęz. hiszpański
• jęz. francuski
• jęz. szwedzki
• jęz. norweski

Oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w większości języków europejskich, a w szczególności:

• jęz. grecki
• jęz. czeski
• jęz. słowacki
• jęz. chorwacki
• jęz. słoweński
• jęz. węgierski
• jęz. litewski

Najczęściej przygotowywane dokumenty w tych językach to m.in.:

• karty charakterystyki i etykiety produktów
• teksty ulotek informacyjnych i technicznych
• wyniki badań laboratoryjnych
• raporty i sprawozdania, dokumenty rejestrowe firm
• dokumentacji dla produktów biobójczych i dla kosmetyków
• i inne związane z wprowadzeniem produktów

• jęz. łotewski
• jęz. estoński
• jęz. rosyjski
• jęz. ukraiński
• oraz inne

Tłumaczenia 
wyników badań

Tłumaczenia 
SDS i etykiet

Tłumaczenia 
techniczne 
i prawne
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SZKOLENIA
09
We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu szko-
lenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności przez pracowników, 
to również jeden z istotniejszych czynników motywujących, pozwala-
jących pozyskać i poszerzyć wiedzę, wzmocnić kwalifikacje, a tym sa-
mym zwiększyć efektywność wykonywanej pracy. To bezpośrednia in-
westycja w rozwój, która przynosi wymierne korzyści. Dzięki tak pojętej 
roli szkoleń, każda firma ma możliwość uzyskania przewagi konkuren-
cyjnej, kompetencyjnej i jakościowej w swojej branży.
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Szkolenia organizowane przez THETA Consulting prowadzone są z myślą o przekazaniu kompleksowych i aktual-
nych informacji dostosowanych do potrzeb rynku, oparte na najnowszej wiedzy z danej dziedziny i nawet w przy-
padku cyklicznych zajęć zawsze tematycznie aktualizowanych. Organizując szkolenia stawiamy na ich praktyczny 
charakter, aktywność i zaangażowanie uczestników. Wszystkie zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (od 
kilku do kilkunastu osób), co sprzyja zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, omawianiu konkretnych przykła-
dów i problemów zaczerpniętych z własnych doświadczeń.

Nasze szkolenia zawsze dopasowane są do uczestników. W zależności od potrzeb do dyspozycji są szkolenia otwar-
te – w określonych terminach wg kalendarza szkoleń oraz szkolenia zamknięte, wyłącznie dla pracowników jednej 
firmy, gdzie temat, termin i tematyka opracowywana jest ściśle wg potrzeb zamawiającego.

Stosujemy metody ściśle dopasowane do realizowanego tematu:

• wykłady w oparciu o przykłady praktyczne 
• warsztaty, ćwiczenia i zadania
• analiza przypadku, case study
• seminaria
Każde szkolenie może być przygotowane w formie stacjonarnej (otwarte w siedzibie THETA, zamknięte 
w umówionym miejscu) lub w formie online.

Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna, to zespół specjalistów-praktyków znających zarówno prawne, jak 
i praktyczne aspekty prezentowanych zagadnień. Przede wszystkim są to ludzie z pasją, którzy chętnie dzielą 
się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Szkolenia
Inwestycja, która zawsze się zwraca

SZKOLENIA

Otwarte Online
E-akademia

Zamknięte Stacjonarne
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Szkolenia otwarte adresowane są do wszystkich osób chcących uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić swoje umie-
jętności i wiedzę z zakresu bezpiecznego użytkowania i zarządzania substancjami chemicznymi.

W ramach szkolenia online oferujemy Państwu:

• wiedze bez wychodzenia z biura
• interaktywny kontakt z wykładowcą 
• pracę w kameralnych grupach
• wykładowców z wieloletnią praktyką
• aktualne, autorskie materiały
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
• profesjonalną, kompleksową obsługę 

Szkolenia otwarte
Stacjonarne i e-akademia

W naszym portfolio znajdziecie Państwo szeroki wachlarz szkoleń dotyczących m.in.:

• rozporządzenia REACH i CLP
• dokumentacji dla chemikaliów
• SDS i scenariusze narażenia
• klasyfikacji i oznakowania i SDS
• ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu produktów chemicznych w UE
• audytora REACH
• GMP
• kursu dla Safety Asserssorów
• wprowadzania i oznakowania kosmetyków
• magazynowania i obchodzenia się z prod. chemicznymi
• wprowadzania i rejestracji biocydów
• szczególnych grup produktów (aerozoli, detergentów, itp.) 
• transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID/IMDG/IATA

Szeroki wybór 
tematów

Aktualna 
wiedza

Kameralne
grupy

E-akademia stanowi nowoczesną alternatywę dla klasycznej formy szkoleń 
oraz warsztatów. Dzięki szkoleniom online, bez konieczności wychodze-
nia z domu lub biura, w dogodnym dla siebie miejscu oraz bez generowa-
nia dodatkowych kosztów, możecie Państwo uzyskać, uzupełnić lub udo-
skonalić swoje umiejętności i wiedzę. 

Szkolenia realizowane są na wysokim poziomie w formie zdalnej, w bezpo-
średnim, interaktywnym kontakcie z wykładowcą.

E-akademia
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Szkolenia zamknięte (in company) realizowane są na zamówienie konkretnej firmy, wyłącznie dla jej pracowników. 
Ich zakres merytoryczny, czas i miejsce ustalamy indywidualnie. Szkolenia wewnętrzne adresowane są do przed-
siębiorstw, które potrzebują bezpośredniego wsparcia i wiedzy w zagadnieniach związanych ze specyfiką swojej 
działalności i powinny być rozpatrywane tylko na gruncie danej firmy.

W ramach realizowanych przez THETA szkoleń zamkniętych oferujemy:

• analizę potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa pod kątem jak najlepszego dopasowania programu, for-
my szkolenia i wykładowcy

• indywidulanie przygotowany program dostosowany do potrzeb firmy 
• dobór najlepszego specjalisty  
• warsztaty oparte na realnych przykładach dostosowanych do branży przedsiębiorstwa 
• materiały szkoleniowe wraz z aktualnymi przepisami dla każdego z uczestników 
• zaświadczenia dla każdego uczestnika
• możliwość przeprowadzenia pre- i post-testów
• indywidualnie ustalane warunki finansowe i organizacyjne 

Organizując szkolenia, stawiamy na aktywność i zaangażowanie, aby w przyszłości uczestnik potrafił wykorzy-
stać zdobyte umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zajęcia odbywają się w kame-
ralnych grupach, dzięki czemu komunikacja między uczestnikami szkolenia i trenerem odbywa się na wysokim 
poziomie interpersonalnym.

Szkolenia zamknięte
Stacjonarnie i online - zawsze na miarę

Zamknięta grupa Autorski 
program

Indywidualny 
termin i miejsce 

szkolenia
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THETA Consulting Sp. z o.o. 
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź, Polska
e-mail: kontakt@thetaconsulting.pl
www.thetaconsulting.pl
tel.: +48 42 253 01 00
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