
9.00  - 13.00

DZIEŃ I 
 24 listopada 2022

Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego
przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

Przerwa obiadowa

Technologie termicznego przekształcania odpadów.
Schemat technologiczny instalacji termicznego przekształcania
odpadów.
Oczyszczanie spalin w spalarniach odpadów.
Najnowsze dostępne techniki dla termicznego przekształcania
odpadów.
Metody zagospodarowanie wtórnych odpadów powstałych w wyniku
termicznego przekształcania odpadów.
Funkcjonowanie i właściwa eksploatacja urządzeń technicznych
stanowiących wyposażenie instalacji termicznego przekształcania
odpadów.
Dyskusja i rozwiązywanie przykładowych testów. 

Zasady gospodarowania odpadami.
Obowiązki posiadaczy odpadów.
Prowadzenie ewidencji odpadów i sprawozdawczości w spalarni
odpadów. 
Procedury przyjmowania odpadów do ich termicznego
przekształcenia w spalarniach odpadów i współspalarniach
odpadów.
Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego
przekształcania odpadów. 
Wymagania dotyczące badania i zagospodarowania odpadów
powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów.
Wymagania w zakresie monitoringu w spalarniach odpadów.

13.00 – 13.45

13.45 - 18.00

-przygotowanie do egzaminu na kierownika spalarni odpadów

www.gfw.pl

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
                     Ewa Stobnicka

PROWADZĄCY



9.00  - 13.00

DZIEŃ II 
 25 listopada 2022

Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego
przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

Przerwa obiadowa

a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

b. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ze zm.)
c. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w
sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na
składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110)
d. rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 16 lipca 2015 r. w
sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach 

e. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020
r. poz. 1742)
f. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w
sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1755)

Omówienie przepisów prawnych w zakresie składowisk odpadów:

      poz. 699 ze zm.)

     (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277)

Dyskusja i rozwiązywanie przykładowych testów. 

13.00 – 13.45

-przygotowanie do egzaminu na kierownika składowiska odpadów 

www.gfw.pl

Organizator : zastrzega sobie możliwość zmiany w programie

13.45  - 16.00

Zasady gospodarowania odpadami.
 

Obowiązki posiadaczy odpadów.

PROWADZĄCA Ewa Stobnicka


