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Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie: 

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 2021 – magazynowanie 
odpadów, wymagania p.poż. 

Będzie ono miało formę szkolenia/warsztatu z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli 

odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed 

szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy 

podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem. 


 TERMINY 

11.05.2021 (wtorek) g. 10.00-15.00 (BRAK MIEJSC) 

12.05.2021 (środa) g. 10.00-15.00  (BRAK MIEJSC)                      19.05.2021 (środa) g. 10.00-15.00 

13.05.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00  (BRAK MIEJSC)                20.05.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00 


 INFORMACJE DODATKOWE 

 Cena uczestnictwa 19,20 maja: 

 499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 27 kwietnia 2021 r. 

 599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 1 maja 2021 r. 

 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 11 maja 2021 r. 

 

 Rabaty: 

Uczestnictwo większej ilości osób Dodatkowy rabat za stałe uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez serwis Odpady-Help 2 osoby 5% rabatu 

3 osoby 10 % rabatu Udział od 3 do 5 szkoleń 5 % 

4 osoby i więcej 15% rabatu Udział w więcej niż 5 szkoleniach 10 % 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa –on-line https://odpady-help.conrego.com 

 Zgłoszenie uczestnictwa (PDF) – przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: szkolenia@odpady-

help.pl lub na numer fax: 61 666 00 32. 

 Płatności przyjmowane są najpóźniej na 7 dni przez datą wybranego szkolenia. 

 Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. 

 Możliwość zadawania pytań prelegentom (w ciągu 3 tygodni po szkoleniu). 

Pakiet szkoleniowy dla uczestników obejmuje materiały szkoleniowe do pobrania w wersji elektronicznej oraz 

certyfikat ukończenia szkolenia w wersji papierowej. 

 

https://odpady-help.conrego.com/
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PROGRAM SZKOLENIA 
 

WYMAGANIA DLA WNIOSKÓW NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW  

 Całkowita pojemność  miejsc magazynowania, największa masa odpadów – jak obliczyć? 

 Maksymalne masy magazynowanych odpadów – chwilowe i roczne. 

 Zabezpieczenie roszczeń dla różnych rodzajów odpadów – jak je obniżyć? 

 Jak zaplanować miejsca magazynowania odpadów? 

 Wymagania formalne – zaświadczenia o niekaralności, operat ppoż, tytuł prawny do nieruchomości itd. 

 Kontrola WIOŚ i straży pożarnej – kiedy nie jest wymagana? 

 Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów 

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC MAGAZYNOWANIA 

 Kogo dotyczą wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 lutego 

2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane 

lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów? 

 Co to jest strefa pożarowa z odpadami stałymi? 

 Gęstość obciążenia ogniowego miejsc magazynowania odpadów – wpływ na wymagania w zakresie 

ochrony ppoż. 

 Magazynowanie odpadów stałych w budynkach i poza budynkami. 

 Dopuszczalne odległości stref pożarowych z odpadami stałymi od budynków i innych obiektów – praktyczne 

zasady ustalania odległości. 

 Odpady o dodatkowych wymaganiach przeciwpożarowych (opony, ciekłe odpady palne) 

 Do jakiej wysokości można magazynować odpady? 

 Wymagania dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 Przykłady praktyczne problemów w zakresie warunków ochrony ppoż. dla miejsc magazynowania odpadów 

i przykłady ich rozwiązania.  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW 

 Wytyczne rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dla magazynowania odpadów 

  Podmioty zwolnione z wymagań dotyczących magazynowania odpadów. 

 Ograniczenia dla niewielkich ilości wytwarzanych odpadów. 

 Oznakowanie i wyposażenie techniczne miejsc magazynowania odpadów. 

 Odpady niebezpieczne – dodatkowe wymagania miejsc magazynowania. 

 Etykiety na pojemniki z odpadami – kiedy stosować? 

 Wymagania dotyczące podłoża miejsc magazynowania – wyjątki. 

 Magazynowanie odpadów komunalnych. 

 Do kiedy należy dostosować miejsca magazynowania do nowych wymagań? 
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 HARMONOGRAM SZKOLENIA 

 
10.00 – 11.30 BLOK I 

11.30 – 12.00 Przerwa 

12.00 – 13.30 BLOK II 

13.30 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 15.00 BLOK III / Panel dyskusyjny 

 

 


 PRELEGENCI 

 

Paweł Ksit – Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Inspektor 

ochrony ppoż. Na co dzień zajmuje się usługami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, współpracując z 

rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż. oraz biurami projektowymi.  Współautor kilkudziesięciu opracowań w 

zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania odpadów.  Ukończył kierunek 

Ochrona Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy 

naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich 

zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień 

zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o 

wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów 

ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, 

sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej 

sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w 

Serwisie odpady-help.pl. 

 

 

 

 


