UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 28.10.2016

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Gospodarka odpadami medycznymi
Zasady postępowania, sprawozdawczość i odpowiedzialność placówek
medycznych

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
1) Definicja odpadów medycznych w aktualnie
obowiązujących przepisach.
2) Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.
3) Klasyfikacja odpadów medycznych według GIS.
4) Zasady postępowania z odpadami medycznymi oraz
odpadami weterynaryjnymi.
5) Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych
i weterynaryjnych.
6) Zezwolenia związane z gospodarowaniem odpadami.
7) Sprawozdawczość i ewidencja.
8) Kontrole i uprawnienia organów kontrolnych.
9) Kary administracyjne i zakres odpowiedzialności
placówek medycznych.
10) Odpowiedzialność karna kadry zarządzającej za
naruszenie przepisów o gospodarce odpadami.

e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP

Wykładowca:

Anna Rynkowska
Partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A., radca prawny,
absolwentka KUL. Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej oraz
cywilnej dużych podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu
prawa ochrony środowiska.

Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks

Barbara Janiak
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach związanych
z szeroko pojętym prawem administracyjnym i handlowym.
W ramach dotychczasowej kariery zawodowej odpowiadała za doradztwo
prawne dla przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, prawa
administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również doradzała
dużym związkom zawodowym.
W ramach obsługi korporacyjnej firm zajmowała się również doradztwem w
zakresie opodatkowania nieruchomości oraz kwestiami związanymi z
optymalizacją transakcji, których przedmiotem są nieruchomości.
Współautorka książki „Opodatkowanie nieruchomości” (wyd. Wolters Kluwer
2016) oraz autorka artykułów z dziedziny prawa i podatków.

Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa
w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie
pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem
szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 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.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/16

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 499 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
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Wydrukuj formularz

