FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 10 października 2019 roku na szkolenie na temat:

Zmiany w przepisach dotyczących odpadów
a koszty systemu gospodarowania odpadami.
Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest analiza zmian dotyczących gospodarowania odpadami w kontekście kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane do pracowników gmin oraz podmiotów odbierających, zbierających czy przetwarzających
odpady:
Prowadzący szkolenie:
Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik
oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Członek grupy roboczej Gospodarka
odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji
Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.
Program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
5.
6.
7.
a.
b.
c.

Jaka instalacja jest przetwarzającą odpady komunalne (zmiana pojęcia RIPOK)
Które odpady zaliczymy do odpadów niepalnych - przykłady
Zmiany terminów magazynowania odpadów uzależnione od rodzaju odpadów
Przetarg na odbieranie odpadów wg nowych wymogów
SIWZ i projekt umowy - najczęściej występujące błędy
zmiany dotyczące regionów gospodarki odpadami
przekazywanie odpadów komunalnych w województwie
Kiedy mamy do czynienia z odbieraniem, zbieraniem a kiedy tylko z transportem odpadów komunalnych
Sankcje w gospodarowaniu odpadami - kiedy można ich uniknąć.
Jak prawidłowo ewidencjonować
odpady wytwarzane w instalacji oraz poza instalacją
odpady zbierane
odpady odbierane
odpady przetwarzane
karty przekazania odpadów
ewidencja pośrednika w gospodarce odpadami

8.
9.
10.

Zmiany rodzajów odpadów zbieranych w PSZOK
Nowe poziomy recyklingu odpadów komunalnych
Analiza systemów gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przykładów przedstawianych przez
uczestników szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Jaracza 74 w dniu
10 października 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
\

Cena szkolenia wynosi 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 września 2019. Cena po 30 września 2019 wynosi
459 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w
dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 4 października 2019 r.
na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę
zgłoszenia 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Zgłoszenie na szkolenie nt. Zmiany w przepisach dotyczących odpadów a koszty systemu gospodarowania odpadami.
w dniu 10 października 2019 r.
Instytucja (dane do faktury)
Nabywca FV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ..................................................................................... Adres: …………..........................................................................................................
Odbiorca FV …………………………………………………… Adres: …………..........................................................................................................
Tel: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi
zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

…………………….……..……..
podpis

