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szkolenie online, 20 marca 2023 

15% rabatu z kodem OIL15 
   

 Gospodarka odpadami wytwarzanymi w wyniku świadczenia usług opieki 
zdrowotnej staje się coraz trudniejszym zagadnieniem i wyzwaniem podmiotów 
medycznych, zwłaszcza w czasie szczególnego nasilenia zagrożeń 
mikrobiologicznych, wymuszających szczególne podejście do tego tematu. 

 Z drugiej strony Inspekcja Ochrony Środowiska kładzie coraz większy nacisk na 
kontrole. 

 W branży związanej z opieką zdrowotną niezbędne jest dochowanie staranności, 
by postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi (zwłaszcza o 
właściwościach zakaźnych) było bezpieczne i zgodne z prawem w każdym 
ogniwie systemu. 

Wobec wyzwań aktualnego otoczenia prawnego i zaostrzonych wymagań w 

zakresie gospodarowania odpadami, niezbędne jest uporządkowanie wiedzy w 

tym zakresie, podniesienie świadomości dotyczącej praw i obowiązków 

kontrolerów i podmiotów objętych kontrolą, a także ewentualnych konsekwencji 

administracyjnych i karnych. Wszystkie te zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące 

problemy znajdą Państwo na szkoleniu online, na które serdecznie zapraszamy. 

Odpady medyczne 
Obowiązki wynikające z przepisów prawa 
podlegające kontroli i konsekwencje ich 

nieprzestrzegania 
[szkolenie online] 

 

 jakie obowiązki z zakresu gospodarki odpadami spoczywają na wszystkich 
uczestnikach gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi? 

 w jaki sposób zorganizować gospodarkę odpadami medycznymi w podmiocie 
leczniczym? [omówienie zakresu i przykładu instrukcji postępowania z odpadami] 

 kiedy podmiot leczniczy podlega pod obowiązek uregulowania stanu 
formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami? 

 jak wygląda obrót odpadami medycznymi i kto ponosi odpowiedzialność za odpady 
niebezpieczne, w szczególności zakaźne odpady medyczne i odpady  zakaźne? 

 jakie organy posiadają uprawnienia do kontroli podmiotów gospodarujących 
odpadami medycznymi? 
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 Jakie są etapy i zakresy kontroli i jak się przygotować? 
 Jakie są sankcje i działania pokontrolne? Co może zrobić podmiot kontrolowany? 

to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia 
 

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy: 
  

 

 Pracowników placówek medycznych państwowych i prywatnych 

odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi. 

 Kadrę zarządzającą szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, aptek, hurtowni 

farmaceutycznych, laboratoriów medycznych, gabinetów medycznych, 

stomatologicznych, weterynaryjnych. 

 Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w  

zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpadami medycznymi 

tak, aby uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku ujawnienia 

nielegalnego zagospodarowania tych odpadów. 

 

Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Popławska 
  
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk o rolnictwie i ogrodnictwie – oraz 
certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się 
zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności 
gospodarką odpadami. 
  
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska w 
zakresie kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez 
podmioty korzystające ze środowiska, a doświadczenie dotyczące realizacji obowiązków 
wytwórcy odpadów medycznych nabyła będąc zatrudnioną w jednym ze szpitali. 
  
Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce 
odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów 
korzystających ze środowiska oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. 

 

Zapraszamy do sprawdzenia programu szkolenia i warunków 
uczestnictwa na stronie: 

www.odpadymedyczne.abrys.pl 
  

 

Specjalnie dla Członków OIL przygotowaliśmy 15% rabatu 
od ceny regularnej.  

Podczas rejestracji wystarczy wpisać kod:  
OIL15  

w formularzu rejestracji 
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W przypadku pytań prosimy o kontakt 

Z poważaniem 

Małgorzata Łukaszewicz 

Wydawca PortalKomunalny.pl 

Dział Wydawnictw 

T: +48 (61) 655 81 10 

M: +48 728 971 203; +48 606 694 606 

F: +48 (61) 655 81 01 

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl 
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