
 

   

 

 

 

 

 

 

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., zaprasza wszystkich zainteresowanych na 

szkolenie „Prawo Ochrony Środowiska w teorii i praktyce”. To trzydniowe szkolenie 

skierowane jest zwłaszcza do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji osoby 

odpowiedzialnej za sprawy ochrony środowiska w organizacji, dla tych, którzy chcą się 

nauczyć jak prawidłowo sporządzać dokumentację środowiskową, dla pracowników 

administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz pracowników, którzy w związku 

z prowadzoną przez nich działalnością mają obowiązek przestrzegania zasad określonych 

w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. 

 

W programie przedstawione zostaną min.: podstawowe zasady i dyrektywy prawa 

wspólnotowego oraz Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, szczegółowo zostaną omówione 

przepisy dotyczące gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń i hałasu do środowiska, 

postępowania z substancjami chemicznymi, ściekami technologicznymi i odpadowymi oraz 

wiele innych. 

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń, przez doświadczonego trenera, 

eksperta w zakresie znajomości ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”, wieloletniego 

praktyka w zakresie opracowywania i wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO 

14001. 

Zajęcia w małych grupach (6-10 osób) dają możliwość efektywniejszej nauki, wymiany 

doświadczeń między uczestnikami oraz indywidualnego podejścia trenera do każdego 

z uczestników. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w formie 

papierowej oraz login i hasło umożliwiające dostęp do materiałów w wersji elektronicznej. W 

cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek oraz lunch. 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będzie wręczenie certyfikatów wydanych przez 

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. 

  

Zapraszamy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się 16-18 czerwca 2009 r. 

Miejsce: al. Jana Pawła II 190, Kraków 

Cena: 1490 PLN 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, co miesiąc przygotowujemy 

różnego rodzaju promocje na organizowane przez nas szkolenia otwarte! 

Obecnie zachęcamy Państwa do skorzystania z promocji wiosennej (promocja ważna do 

31.05.2009 r.). 

  
Szczegóły dotyczące powyższego szkolenia oraz innych usług realizowanych przez Centrum 

Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. znajdą Państwo na stronie internetowej  

www.czj-infox.pl lub w Dziale Szkoleń: tel. 012 653 20 13, mail: szkolenia@czj-infox.pl 
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