Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zarządzanie ochroną środowiska w gminie
Lublin, 18.02.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązki gmin w zakresie zarządzania ochroną środowiska:
•

Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej”,

•

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2. Program ochrony środowiska – jako narzędzie do ekologicznego rozwoju gminy:
•

Zawartość merytoryczna dokumentu,

•

Ocena oddziaływania na środowisko.

3. EMAS (system ekozarządzania i audytu) jako narzędzie wspomagające proces
zarządzania ochroną środowiska w gminie:
•

Przegląd środowiskowy z określeniem bezpośrednich i pośrednich aspektów
środowiskowych, ocena ich znaczenia i ustalenie, które z aspektów
środowiskowych są istotne,

•

Wewnętrzny audyt środowiskowy,

•

Sprawozdawczość w zakresie środowiska.

Osoba do kontaktu

Wykładowca

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
18 lutego 2020 r., godz. 10.00 – 15.00

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

•
•
•
•

Od 2010 roku Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy,
sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii w Województwie Śląskim,
przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy
Śląskim Związku Gmin i Powiatów, członek Doradczej Rady Biznesu
przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Zrealizowała ponad 100 szkoleń, m.in. o następującej tematyce:
„Nowa misja – niska emisja”
"Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej "
"Inicjatywa Północnej Polski na rzecz czystego powietrza"
„Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie
zarządzania ochroną przyrody”

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne PZM (restauracja Fiesta)
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
330 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej
po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 11 lutego 2020 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Z arz ąd z a ni e o c h ro n ą śr od ow i sk a w g m i ni e
Lublin, 18.02.2020 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

