Certyfikowany specjalista
ds. ochrony środowiska

Szkolenie
blended learning
Warszawa, 14.11 – 08.12.2022
Spotkania stacjonarne godz. 10.00

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:
•
•
•
•

prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa

zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie na specjalistę ds. ochrony środowiska.

4-tygodniowy kurs obejmuje:
•
•
•

•
•
•

2 warsztaty stacjonarne w Warszawie
4 zestawy multimedialnych materiałów
szkoleniowych do samodzielnej pracy
w domu
Pendrive zawierający narzędzia: m.in. akty
prawne, wzory dokumentów i zestawień,
stawki opłat, kalendarz obowiązków
środowiskowych, katalog odpadów
Konsultacje z ekspertem w trakcie
warsztatów stacjonarnych
Egzamin po zakończeniu kursu
Certyfikat Specjalisty ds. Ochrony
Środowiska

Uczestnicy:
•
•
•

osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość
w firmie
pracownicy administracji
osoby zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Harmonogram kursu:
Lekcja multimedialna
14.11.2022

Moduł 1: Ochrona środowiska – obowiązujące
przepisy, najnowsze regulacje, niezbędne dokumenty, obowiązki środowiskowe

Lekcja multimedialna
18.11.2022

Moduł 2: Pozwolenia środowiskowe, gospodarka odpadami

Warsztaty stacjonarne
24.11.2022, Warszawa

Moduł 3: Gospodarka odpadami w praktyce

Lekcja multimedialna
28.11.2022

Moduł 4: Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, F-gazy – obowiązki przedsiębiorców

Lekcja multimedialna
02.12.2022

Moduł 5: Opłaty za korzystanie ze środowiska

Warsztaty stacjonarne
08.12.2022, Warszawa

Moduł 6: Warsztaty z naliczania opłat i wypełniania sprawozdań do Marszałka i raportu
do KOBIZE

Korzyści:
•
•
•

połączenie teorii z praktyką
możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie
gwarancja jakości – nad szkoleniem czuwa
doświadczona konsultantka, nasza wieloletnia trenerka

Cena szkolenia: tylko 1 890 zł netto, która
obejmuje udział w szkoleniu, catering podczas spotkań stacjonarnych, egzamin oraz certyfikat udziału.

Prowadząca: Anna Zaporowska

EXPLANATOR ▪ ul. Kościelna 30 lok. 59 ▪ 60-538 Poznań ▪ tel. (61) 855 01 12 ▪ fax (61) 855 00 78 ▪ biuro@explanator.pl
NIP 778-115-70-12 ▪ REGON 634548840 ▪ nr konta 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 ▪ www.explanator.pl

Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Certyfikowany specjalista ds.
ochrony środowiska
14.11 – 08.12.2022

następujących osób w szkoleniu:

Warszawa + lekcje multimedialne

w cenie 1 890 zł netto
1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Rabaty:
5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% dla więcej niż 3 osób.
Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
7 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 1 890 zł netto
Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/22

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

