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Szanowni Państwo, 
 
Małopolski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pragnie zaprosić Państwa do udziału  

w szkoleniu, o tematyce Gospodarowania Odpadami. 

Termin: 12.03.2014 roku  

Godz. 9.00 do 16.30  

Miejsce szkolenia: Urząd Dozoru Technicznego ul. Rydla 50, Kraków 

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie gospodarowania odpadami.  

 
Temat I: - planowany czas 2 godziny i 15 minut 

Obowiązki przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych w zakresie  zasad gospodarowania odpadami - zmiany 
wynikające z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

Zagadnienia poruszane: 
1. Omówienie zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach,  
2. Zasady gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów. Magazynowanie oraz transport odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. Terminy planowanych zmian, plany w zakresie rejestrów i BDO,  
3. Reglamentacja gospodarowania odpadami - decyzje administracyjne i zgłoszenia,  
4. Sposoby gospodarowania odpadami w firmie. Produkt uboczny, utrata statusu odpadu.  
5. Prowadzenie właściwej ewidencja i sprawozdawczość odpadów w przedsiębiorstwie: karty przekazania odpadu, karty 

ewidencji odpadu, roczne sprawozdania.  
6. Przygotowanie do kontroli WIOŚ i UM w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawy o 

odpadach.  
7. Pytania, dyskusja, porady praktyczne.  

Temat II : planowany czas 1 godzina 45 minut 

 
Opłaty środowiskowe oraz rozliczanie emisji gazów, pyłów wprowadzanych  do powietrza. Praktyczne obowiązki 
przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych w zakresie zasad rozliczeń środowiskowych - zmiany w 
obowiązujących przepisach.  

Zagadnienia poruszane: 
1. Zmiany w przepisach dotyczących korzystania ze środowiska - rozliczenia za rok 2013 oraz za rok 2014.  
2. Zakres i terminy złożenia koniecznych sprawozdań związanych z opłatami środowiskowym  i rozliczeniem emisji gazów lub 

pyłów do powietrza  (zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska, raport do KOBIZE, raport CO2 
raport PRTR )  obowiązujących przy  rozliczaniu przedsiębiorstwa za rok 2013. 

3. Opłaty za emisje.  
4. Sankcje wynikające z braku bądź nieterminowego złożenia wymaganych sprawozdań 
5. Wybrane praktyczne przykłady przeprowadzenia wymaganych obliczeń oraz wypełnienia wymaganych formularzy 

sprawozdań- warsztaty.  
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Temat III: planowany czas 2 godziny 

  

Opłata Produktowa. Praktyczne obowiązki przedsiębiorców, właścicieli podmiotów gospodarczych  w zakresie  zasad 
rozliczeń opłaty produktowej  - nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r.  
 
1. Obowiązki przedsiębiorców (w tym sprawozdawczość) wynikające ustawy.  
2. Klasyfikacja wyrobów, które są uznawane za opakowania.  
3. Wymagane poziomy odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych.  
4. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.  
5. Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie opłaty produktowej.  
6. Pytania i praktyczne porady.  

 

Zajęcia poprowadzi wybitny specjalista w dziedzinie gospodarki odpadami Pan Krzysztof Krawczyński, od wielu lat działający 
w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach branżowych związanych z gospodarką odpadami, w tym w Krajowej Izbie 
Gospodarczej – Komitet Ochrony Środowiska.  

Cena szkolenia: 

200,00 zł (brutto) – dla członków stowarzyszenia 

300,00 zł (brutto) – dla osób spoza stowarzyszenia  

 
Cena szkolenia obejmie: 
 

1. Przekazanie uczestnikom poradnika w formie elektronicznej z zakresu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. 
2. Certyfikat ukończenia szkolenia 

 
Kwota nie obejmuje kosztów noclegów, wyżywienia, dojazdów. Dla osób zainteresowanych noclegiem istnieje możliwość 
pomocy w organizacji zakwaterowania. 
 
Wsparcie techniczne, informacyjne: 
 
Piotr Szpyrka 
tel. 696 907 944 
 

Informujemy, iż warunkiem zgłoszenia na szkolenie jest przesłanie na adres e-mail: krakow@ospsbhp.pl 
Formularza zgłoszeniowego wraz potwierdzeniem wykonania przelewu na konto Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia 

Pracowników  Służby BHP  Oddział  Kraków  nr konta 14150011421220603319250000. 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.02.2014 roku 
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

Nazwa kursu/seminarium: Gospodarka Odpadami 

 

Dane uczestnika szkolenia: 

Imię i nazwisko uczestnika:  
Data urodzenia, miejsce 

urodzenia:  
Stanowisko, zawód:  
Staż w służbie BHP:  

Wykształcenie:  
Dane do rachunku: 

Nazwa instytucji 
zatrudnienia:  

Adres płatnika:  
NIP:  

Dane do korespondencji: 

Adres:  
Telefon:  

Adres e-mail  
 
Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Pracowników  Służby BHP  Oddział  

Małopolska-Kraków  – wyłącznie do użytku wewnętrznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych 

osobowych, Dz. U 97 Nr 133 poz. 883 z późn. zmian.) 

 
 
 

............................................................................. 
Podpis    


