Plánovaná školení a semináře v roce 2018
Téma

Ochrana ovzduší

Zákon o odpadech, změny a dopady na
praxi, SEPNO

Změny v legislativě nakládání s
chemickými látkami a směsmi,
vyhodnocování expozičních scénářů

Rozsah

Komu je určeno

Předběžný termín

Základní pojmy a povinnosti v ochraně ovzduší, kategorizace zdrojů
znečišťování ovzduší, emisní a imisní limity, měření emisí, povolení k
vyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší, provozní a souhrnná
provozní evidence zdrojů, poplatky za znečišťování ovzduší

ekologům společností a pro všechny, kteří mají v
povinnostech péči o zdroje znečišťování ovzduší

únor 2018

Aktuální legislativa roku 2018 se zaměřením na povinnosti v ohlašování
přepravy NO

Pro pracovníky na úseku životního prostředí, kteří
pracují s odpady, pro ekology a odpadové
hospodáře

duben 2018

Přehled změn v legislativě chemických látek - pro všechny odvětví
Pro odpovědné pracovníky všech odvětví průmyslu,
průmyslu, které mají co do činění s chemickými látkami - Nařízení ES
které mají co do činění s chemickými látkami
1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008

květen 2018

ISO 45 001

Nová norma OHSAS pro řízení BOZP v organizacích

Pro manažery systémů řízení, pracovníky BOZP a
všechny, jichž se daná tématika dotýká

září 2018

Zákon o vodách

Aktuální legislativa se zaměřením na změny a povinnosti

Pro všechny, kteří nakládají s odpadními vodami
(vypouštění, zařízení k úpravě vod apod.)

říjen 2018

Zákon o odpadech, změny a dopady na
praxi

Aktuální legislativa se zaměřením na povinnosti

Pro pracovníky na úseku životního prostředí, kteří
pracují s odpady, pro ekology a odpadové
hospodáře

říjen 2018

Integrovaný systém managementu

Aktuální povinnosti z kriteriálních norem ISO 9001, 14001, OHSAS
18001

Pro manažery a koordinátory systémů řízení a
všechny, kteří mají ISO ve společnostech na starosti

listopad 2018

Bezpečné nakládání s chemickými látkami

nakládání s chemickými látkami z pohledu BOZP, zákoník práce,
REACH, CLP, pracovnělékařské služby, ochrana veřejného zdraví

pro všehny, kteří ve své praxi nakládají s CHL, pro
učitele chemie, bezpečnostní techniky, vedoucí
pracovníky

prosinec 2018

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail radka.reisigova@enviteam.cz nebo info@enviteam.cz. Zajistíme školení i na další témata, která Vás zajímají.

