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INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH   

„Postępowanie z odpadami medycznymi” 

Szanowni Państwo,  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, Narodowy Instytut Leków (na mocy art. 2 pkt 3 ust. 2 

Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.10.96.618)) we współpracy z Politechniką Warszawską, organizuje kurs 

kierowany do wszystkich osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem lub nadzorem postępowania z 

odpadami medycznymi, w tym m.in. personelu medycznego (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 

rehabilitantów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych), inspektorów BHP, pracowników działów 

technicznych lub administracji, osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką wytwarzającą odpady 

medyczne,  zatrudnionych m.in. w: 

1. podmiotach leczniczych udzielających  stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych lub  

     innych niż szpitalnych (ZOL, ZPO, hospicjum) 

2. podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (podstawowa opieka 

zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna) 

3. gabinetach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej 

4. medycznych laboratoriach diagnostycznych.  

1. Organizator kształcenia:  Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34. 

2. Forma, tryb i czas kształcenia:   kurs dzienny, ok. 8 godzin dydaktycznych (10.00-16.30). 

3. Cel kształcenia:   uzyskanie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności do opracowania lub 

nadzorowania procedur związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi. 

4. Termin kształcenia:   I edycja 16 lutego 2018; II edycja 16 marca 2018; III edycja kwiecień 2018 

5. Miejsce kształcenia:   siedziba organizatora. 

6. Środki dydaktyczne:   sala wykładowa, rzutnik multimedialny, materiały dydaktyczne. 

7. Koszt:   opłata za uczestnictwo w kursie: 250,00 zł i obejmuje koszty uczestnictwa w zajęciach,  

przerwy kawowe oraz materiały dydaktyczne. Nie obejmuje kosztów dojazdu.  

8. Liczba uczestników:   28-30 osób. 

9. Organizator opracowuje szczegółowy plan kształcenia, powołuje kadrę dydaktyczną, posiadającą kwalifikacje 

niezbędne do przeprowadzenia kształcenia.  

Szkolenia obejmują podstawowy zakres informacji związanych z postępowaniem z odpadami medycznymi w 

placówkach ochrony zdrowia, w tym regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia) w zakresie gospodarowania odpadami, 

oraz schematy i procedury związane ze szczegółowym postępowaniem z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 w 

placówkach ochrony zdrowia.  

Rekrutacja uczestników na podstawie odesłanej mailem lub faksem karty zgłoszenia na kurs (załącznik 1 i załącznik 2) 

Dodatkowe informacje na temat kursu tel.: (22) 851-52-05 (03); fax: (22) 331-15-64; mail: a.ziolko@nil.gov.pl 

 
Koordynator szkolenia 
mgr Anna Ziółko    
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