Odpady medyczne i weterynaryjne - praktyka właściwego gospodarowania wg najnowszych
przepisów
Miejsce

Termin

Warszawa

29 maja 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, agnieszka.skomorucha@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia,odpady-medyczne-oms.html

OPIS SZKOLENIA
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności
stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi.
Szkolenie przybliży najnowsze zmiany w prawie i pomoże w przygotowaniu się do tych zmian. Dzięki aktywnym
warsztatom realizowanym w kameralnych grupach uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności, a także mają
możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.
Podczas zajęć powiemy m.in.:
jakie obowiązki ciążą na wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych,
w jaki sposób klasyfikować odpady medyczne i weterynaryjne, aby nie popełnić błędów,
jakie przepisy obowiązują w zakresie magazynowania i transportu odpadów medycznych,
jakie są zasady ewidencjonowania odpadów medycznych (+ najczęstsze błędy),
w jaki sposób przetwarzać/ unieszkodliwiać odpady medyczne i weterynaryjne,
jakie są najczęstsze nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
Szkolenie jest szczególnie polecane dla:
pracowników służby medycznej państwowej i prywatnej,
prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne, dentystyczne oraz kosmetyczne,
hodowców zwierząt, prowadzących schroniska psów i kotów, weterynarzy,
specjalistów ds. ochrony środowiska,
specjalistów ds. gospodarki odpadami,
innych osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi a także wszystkich zainteresowanych omawianą
tematyką.
Metodyka szkolenia:
wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje

PROGRAM
1. Podstawy prawne w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
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2. Zmiany w przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
3. Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych – najczęściej popełniane błędy.
4. Co jest a co nie odpadem komunalnym.
5. Podstawowe decyzje w gospodarowaniu odpadami oraz odpowiedzialność w zakresie przekazywania odpadów.
6. Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych.
7. Magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w miejscu ich powstawania – wymogi, sposoby, kryteria.
8. Transport odpadów medycznych i weterynaryjnych.
9. Sposoby przetwarzania, unieszkodliwiania odpadów.
10. Ewidencja odpadów - Karty przekazania odpadu (KPO) oraz kart ewidencji odpadu (KEO) - najczęstsze błędy
w ewidencji odpadów.
11. Obowiązki sprawozdawcze wytwórcy odpadów medycznych i weterynaryjnych – zasady wypełniania.
12. Dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPUOM) - zasady wystawiania.
13. Rejestr BDO – praktyka wpisywania, przyszłość bazy.
14. Kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, konsultacje.

MIEJSCE
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego,
gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk
o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz
jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.
Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice
Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii
w zakresie technologii chemicznej.
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CENA
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej
o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com
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