
 
RAMOWY PROGRAM  

Szkolenia przygotowujące do egzaminu z zakresu składowania odpadów 
oraz termicznego przekształcania odpadów  

w dniach 04.07.2021  – 07.07.2021 r.   
Miejsce Szkolenia: Hotel For- Rest Ul. Głogowska 4A, Racula, 66-004 Zielona Góra 

 
 

04.07.2021 r. (niedziela)   
od godz. 16.00 - Przyjazd do Zielonej Góry, zakwaterowanie uczestników 

szkolenia w Hotelu For-Rest – ul. Głogowska 4A, Racula 
od godz. 18.30 - Kolacja 
   
 
05.07.2021  r. (poniedziałek) 

  

godz. 7.30 – 9. 00 - Śniadanie 
Od godz. 9.00  - Łukasz Kubisz - AK NOVA Sp. z o.o.; 

Rozpoczęcie szkolenia. Warunki uzyskania świadectwa 
kwalifikacji (kwalifikacje zawodowe, praktyka zawodowa, 
zasady przebiegu egzaminu)   

  Podstawowe pojęcia: 
- odpady i ich różne kategorie, 
- posiadacze i wytwórcy odpadów, 
- plany gospodarki odpadami, 
- zasady gospodarowania odpadami, 
- obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiórki, 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

godz. 11.15 – 11.40 - Przerwa kawowa 
godz. 11.40 – 13.30 
 

- Bartłomiej Adamiec - AK NOVA Sp. z o.o.; 
Zasady lokalizacji, budowy i eksploatacji oraz instrukcji 
eksploatacji składowisk 

godz. 13.30 – 15.00 - Obiad 
godz. 15.00 – 16.30 - Marcin Jęśko - AK NOVA Sp. z o.o.; 

Monitoring składowisk 
godz. 16.30 – 16.45 - Przerwa kawowa 
godz. 16.45 – 18.45 
 
 
 
godz. 19.00 

- 
 
 
 
- 

Paulina Opalińska-Mikołajczyk - AK NOVA Sp. z o.o.; 
Zasady naliczania opłat za składowanie odpadów, 
sporządzanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, 
Baza danych o odpadowych  
Kolacja 

 
06.07.2020 r.(wtorek) 
godz. 7.30 – 9.00  - Śniadanie 
godz. 9.00 – 11.00 - dr inż. Zbigniew Grabowski; Politechnika Krakowska 

Ogólne zasady termicznego przekształcania odpadów 
godz. 11.00 – 11.15 - Przerwa kawowa 
godz. 11.15 – 13.30 
 

- Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego 
przekształcania odpadów 

godz. 13.30 – 14.30 - Obiad 
godz. 14.30 – 17.00 - Standardy emisyjne z instalacji w odniesieniu do termicznego 

przekształcania odpadów 
 
godz. 18.00 

 
- 

 
Kolacja 

 

 
07.07.2021 r. (środa) 
godz. 7.00 – 9.00 
 
godz. 11.00 
 
 
godz. 13.00 

 

     
 
 
 
     - 
      
     - 
 
 
     - 

 
 
 
 
Śniadanie 
Wyjazd na egzamin 
Egzamin w Sali Urzędu Marszałkowskiego przy  
ul. Podgórnej 7 (sala nr 126 piętro I) w Zielonej Górze 
(dojazd we własnym zakresie) 
Obiad w Restauracji TK (ul. Bolesława Chrobrego 35,                
65-032 Zielona Góra) 
 

  


