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W związku z nowelizacją i publikacją przepisów wykonawczych do Ustawy o odpadach medycznych, m.in.: 

 Rozp. Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu  odpadów  (Dz.U. 2014 poz. 1923) 

 Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r.  w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819) 

 Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975) 

Narodowy Instytut leków przedstawia ofertę szkoleniową w zakresie postępowania z odpadami medycznymi 

LP DANE  

1 NAZWA  
ORGANIZATORA 
KSZTAŁCENIA 

Narodowy Instytut Leków 
Biuro Organizacji Działalności Naukowo-Badawczej 
00-725 Warszawa, ul Chełmska 30/34, KRS 0000140680 

2 KWALIFIKACJE 
ORGANIZATORA 
SZKOLENIA 

Zgodnie z art.2 ust. 3 pkt 2 Ustawy o instytutach badawczych (DZ.U.2016.371 z p.zm), 
Narodowy Instytut Leków może prowadzić: 
(…)  inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. 

3 NAZWA SZKOLENIA Kurs „Postępowanie z odpadami medycznymi” 

4 TERMINY SZKOLENIA  26 czerwca 2019 

5 MIEJSCE SZKOLENIA  Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul Chełmska 30/34 

6 RODZAJ SZKOLENIA Tryb dzienny 

 LICZBA GODZIN Ok. 7 godzin dydaktycznych (w godz. 09.45 – 16.00) 

7 UCZESTNICY Osoby zajmujące się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem nad gospodarką odpadami 
medycznymi,  w tym m.in. personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, diagności) i 
pomocniczy (salowe, osoby sprzątające), inspektorzy BHP, IS i IŚ, pracownicy działów 
technicznych lub administracji oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówką w 
której wytwarzane są odpady medyczne. 

8 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Sala wykładowa, rzutnik multimedialny, materiały szkoleniowe 

9 LICZBA UCZESTNIKÓW Maksymalnie 30 osób 

10 CEL KURSU  1. Zapoznanie uczestnika kursu ze zmianami w postępowaniu z odpadami medycznym 

2. Przygotowanie podmiotu leczniczego na zmiany procedury postępowania z odpadami 
medycznymi – po wejściu w życie rozp. w sprawie szczegółowego postępowania z 
odpadami medycznymi (Dz U. 2017.1975) 

11 PROGRAM 
KSZTAŁCENIA 

Podstawowe informacje w zakresie gospodarki odpadami medycznymi: 

1. Katalog odpadów medycznych: co zmieniło się w ciągu ostatnich lat, omówienie 
kodów odpadów medycznych i zasad ich przetwarzania   

2. Zasady segregowania odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania: m.in. 
odpady w gabinetach zabiegowych i niezabiegowych, salach chorych, bloku operacyjnym 
lub laboratorium diagnostycznym 

3. Sposoby oznakowania odpadów medycznych: jak i dlaczego zmienia się etykieta 

4. Postępowanie z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi: czy, kiedy i gdzie  
podmiot leczniczy wytwarza takie odpady 

5. Zasady bezpiecznego transportu i magazynowania odpadów medycznych: środki 
transportu, czy brudownik to magazyn  

6. Zasady obiegu dokumentacji potwierdzającej przekazanie lub unieszkodliwienie 
odpadów medycznych: kto i jak długo odpowiada za odpady 

12 DOKUMENT 
POTWIERDZAJĄCY 
KSZTAŁCENIE 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Narodowy Instytut Leków 

13 KOSZT KURSU 300 zł od osoby 

 


