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PAKIET U
UCZESTN
NICTWA
Dziedziny, w jakich
h uprawnien
nia i przywilleje nadaje członkom „Pakiet uczesstnictwa”, dla
d powołanej
przzez Europejsskie Stowarzyszenie Ochrony Środow
wiska

Krajo
owej Platfformy Tecchnologiczzno ‐ Ekon
nomicznejj Oczyszczzalni Ściekków
((KPTEOŚ)
A. W dziedzinie technologiczno
o ‐ ekomoddernizacyjnejj przy przyjjęciu formuuły ESCO dla stosowania
processów metanizaacji w oczyszzczalniach 1000% pokryciaa kosztów inw
westycji,
B. W wym
miarze techn
nologiczno ‐ ekomoderniizacyjnej bezz formuły ESCO :
 analizy planowanych inwestycji ekomodem
mizacyjnych pod kątem
m możliwoścci pozyskania
wań,
dofinansow
w
dofm
mansowań ooraz organizaacji procedurr z nimi związzanych.
 uzyskania w/wym.
C. W dziedzinie kon
nsultingu po
omocy we wdrażaniu innowacyjnyych program
mów utyliza
acji osadów i
ów,
odpadó
D. W dzieedzinie doraadztwa, oprracowań ekksperckich i przygotowa
ania proceddur zmierzających trzem
ma
drogam
mi do jakościi:
 zarządzania środowisko
owego zgodnnych z normą ISO – 1400
01,
 zarządzania bezpieczeń
ństwem i higgieną pracy OHSAS
O
– 18001,
 zarządzania jakością ISO 9001: 20000,
 pomocy w nadawaniu znaku CE,
 pomocy w wykonaniu audytów
a
tecchnologicznyych na zgodność maszyn z dyrektywami UE,
 pomocy w wykonaniu audytów
w ekologiczn
nych i środ
dowiskowycch oraz uzyyskaniu oceen
ekologicznych,
 pomocy w wykonaniu audytów BHP, ocenyy ryzyka na
a stanowiskku pracy oraz wdrażaniu
nowoczesn
nych metod BHP specyficcznych dla occzyszczalni,
 pomocy w wyposażaniu, serwisowaaniu oraz ate
estowaniu sp
przętu bhp/pppoż.
E. W dzieedzinie edukkacyjno ‐ praktycznej:
 kształceniaa kierunkowe
ego kadry kieerowniczej,
 uczestniczeenia kadry kiierowniczej w stypendiacch i praktyka
ach na tereniie UE,
 uczestniczeenia kadry kierowniczej
k
w organizo
owanych sym
mpozjach i kkongresach poświęconyc
p
ch
nowoczesn
nym, innowa
acyjnym techhnologiom, związanym z oczyszczanieem ścieków, utylizacją lu
ub
recyklingieem osadów i odpadów orraz ochroną środowiska.
ś
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F. W dziedzinie motywacyjnej:
uczestniczenia w corocznym konkursie na najlepszą oczyszczalnię, spełniającą dyrektywy UE w
zakresach: technologicznym, ekomodernizacyjnym, sposobów utylizacji odpadów, BHP, estetyki
urbanizacyjno‐przestrzennej obiektów oczyszczalni, gdzie nagrodami będzie wyposażenie w sprzęcie
dostosowane do potrzeb laureatów.
G. W dziedzinie integracyjno‐zawodowej:
utworzenie platformy technologiczno‐ekonomicznej oczyszczalni ścieków pozwala na powstanie
swoistego lobby zawodowego w kraju, ukierunkowanie wzajemnej wymiany doświadczeń w
funkcjonowaniu oczyszczalni i otaczającej je infrastruktury gospodarczo ‐finansowo ‐ ekologicznej.
Stanowi także ogólnopolską arenę do dyskusji.
H. W dziedzinie promocyjne – reklamowej
umieszczenie w Internecie frazy „Krajowa Platforma Technologiczno‐Ekonomiczna Oczyszczalni
Ścieków„ oraz informacji opracowanych przez członków KPTEOŚ dotyczących ich działalności,
świadczonych usług i ogólnego profilu funkcjonowania danej jednostki.
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