SZKOLENIA – KOMPETENCJE – SUKCES

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

REMEDIACJA - oczyszczanie terenów zanieczyszczonych
12 czerwca 2018

Warszawa

1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA
Cel szkolenia
Przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych jest początkowym elementem każdej
inwestycji budowlanej. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli po przeprowadzeniu badań okaże
się, że teren na którym planowana jest budowa jest zanieczyszczony, musi zostać on poddany
działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie występowania w nim niebezpiecznych
substancji dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
oczyszczania terenów zanieczyszczonych, czyli tzw. remediacji. W trakcie zajęć zostaną omówione
najważniejsze definicje ustawowe, aspekty prawne oraz techniczne począwszy od badań
chemicznych gruntu, poprzez opracowanie planu remediacji, na wyborze technologii oczyszczania
kończąc.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli władających terenami zdegradowanymi, gmin,
powiatów, przedsiębiorców, inwestorów, a także przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ekspert prowadzący
Kamil Ciepiela - absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja
Hydrogeologia. Posiada 11-letnie doświadczenie w dziedzinie geologii, hydrogeologii, ochrony
środowiska i remediacji oraz 4 kategorie uprawnień geologicznych, w tym geologiczno-inżynierskie i
hydrogeologiczne. Pracował jako geolog w firmach polskich oraz specjalista i kierownik projektów w
firmach o zagranicznym kapitale zajmujących się konsultingiem środowiskowym. Obecnie w firmie
Menard Polska Sp. z o.o. zajmuje stanowisko Kierownika Działu Remediacji.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
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2. PROGRAM I PLAN SZKOLENIA
1.

Wstęp – parę słów o prowadzącym.

2.
Co to jest remediacja? Definicje, metody remediacji, czym różni się od
rekultywacji?

09:30 – 15:00
(w tym przerwy)

3.
Jak się dowiedzieć czy budujemy na czystym gruncie? Rejestr historycznych
zanieczyszczeń – jakie obowiązki mają WIOŚ/RDOŚ?
4.
Na kim spoczywa obowiązek oczyszczenia gruntu i wód gruntowych?
Uwarunkowania prawne.
5.

Badania gruntu – kto je przeprowadza, w jaki sposób, ile to kosztuje?

6.

Co to jest plan remediacji?

7.
Technologie remediacji – jak dobrać technologie w zależności od
zanieczyszczenia? Opis technologii z omówieniem wad i zalet.
8.

Case study

9.

Pytania i odpowiedzi.

Obiad

15:00

3. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłaszanie uczestników
Zgłaszania uczestników prosimy dokonywać na formularzu skierowania podpisanym przez osobę
upoważnioną w terminie do dnia 29.05.2018 (najlepiej faxem na nr 22 350 6994 lub 22 825 9479 albo
zeskanowane e-mail’em na adres biuro@ikku.pl). Formularz skierowania - w załączeniu.
Opłaty
Opłata za szkolenie (wraz z wyżywieniem i materiałami szkoleniowymi) wynosi:
- 500 zł/os. (VAT = zw.) – w przypadku finansowania szkolenia, w co najmniej 70% ze środków
publicznych
- 500 zł/os. + 23% VAT = 615 zł – w pozostałych przypadkach
Miejsce szkolenia
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie IKKU, ul. Elektronowa 2, budynek D. W wyjątkowych
sytuacjach miejsce szkolenia może ulec zmianie. Lokalizacja zostanie potwierdzona zgłoszonym
uczestnikom najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem.
Pozostałe informacje
W wypadku zgłoszenia większej liczby osób niż planowana liczba miejsc na kursie (do 20), IKKU
powiadomi osoby niezakwalifikowane na seminarium oraz dokona zwrotu wpłat. W przypadku
zgłoszenia mniejszej liczby uczestników seminarium niż 10 może być ono odwołane
(z powiadomieniem zainteresowanych i zwrotem dokonanych przedpłat).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 29.05.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (20% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 06.06.2018 nie zwalnia z obowiązku poniesienia
kosztów operacyjnych (100% kosztów szkoleniowych) – zgodnie z wyszczególnieniem zawartym
w skierowaniu.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają (na nr faxu lub adres e-mail wskazany w formularzu
skierowania) potwierdzenie uczestnictwa (na ok. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć) – pod warunkiem
dokonania w terminie formalności zgłoszeniowych i wpłaty należnej kwoty za udział w szkoleniu.
Sprawy organizacyjne
Albert Kusztal - tel. 22 825 9479, kom. 694 460 150, akusztal@ikku.pl
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