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ZAPRASZAMY
NA
SZKOLENIE:

•
•
•

KIEROWNIK SPALARNI I WSPÓŁSPALARNI, KIEROWNIK SKŁADOWISKA – 2DNIOWE SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU W
ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Data szkolenia została ustalona na 3-4 listopad 2021r, godzina 9.00,
Szkolenie poprowadzi Sabina Kościsz–Ekspert ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadzam audyty
środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki
odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej.

•

Cena uczestnictwa w szkoleniu to 620 PLN netto, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch,
Zainteresowanych Państwa prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie:
biuro@emmconsulting.com.pl

•

Zainteresowanych Państwa prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej pod następujący numer:502 096 967,

Wymagania sprzętowe:
- komputer z dostępem do internetu,
- kamera internetowa, bądź wbudowana, bądź zewnętrzna,
- słuchawki, ewentualnie mikrofon
Każda z osób zgłoszonych na szkolenie zostanie poinstruowana jak zainstalować niezbędne oprogramowanie (darmowe dla
uczestników szkolenia), oraz skonfigurować sprzęt komputerowy, oraz go przetestować.
Program szkolenia:

Dzień I:
1. Zasady gospodarowania odpadami – ustawa o
odpadach, Prawo ochrony środowiska, akty
wykonawcze
2. Obowiązki kierowników – definicje,wymagania, akty
prawne, procedury:
- akty prawne,
- posiadacz odpadów i jego obowiązki,
- zasady gospodarki odpadami,
- procedury - badanie odpadów w spalarniach
3. Wymagania techniczne dla termicznego
przekształcania odpadów oraz składowania odpadów:
- procesy techniczne,
- spalanie odpadów
- systemy oczyszczania spalin,
4. Składowiska
- rodzaje składowisk,
- metody techniczne budowy składowisk,
- zagospodarowanie odpadów.
5. Zarządzanie spalarnią:
- kwalifikacje kierownika spalarni,

obowiązki kierownika,
efektywne zarządzanie instalacją.
Zarządzanie składowiskiem odpadów:
zakres obowiązków kierownika składowiska,
kryteria i zasady dopuszczania odpadów do
składowania,
- aspekty prawne eksploatacji składowiska,
- efektywne zarządzanie składowiskiem.
Dzień II:
1. Podsumowanie wiedzy z dnia pierwszego, odpowiedzi
na pytania uczestników
2. Praktyczne przygotowanie do egzaminu:
- informacje organizacyjne,
- przykładowy zakres pytań testowych z omówieniem
poprawnych odpowiedzi.
3. Egzamin próbny:
- test na kierowników spalarni i współspalarni
- test na kierownika składowiska
4. Podsumowanie szkolenia, w tym omówienie
poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w testach
6.
-

KARTA ZGŁOSZENIOWA: PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FAKSEM 0...77 474 88 64
Lp.
Nazwisko i Imię
adres mailowy
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/11/21
telefon / faks

1.
2.
3.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu 620 PLN netto x .........osób = ............ x 23% = …………..przekazujemy na konto:
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