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Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie on-line: 
 
 

Nowe obowiązki (od lipca 2021) w zakresie produktów 

i opakowań z tworzyw sztucznych. 

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. 

Program szkolenia skierowany jest głównie do przedsiębiorstw wprowadzających na rynek oraz oferujących 

opakowania/produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak sklepy, hurtownie, lokale 

gastronomiczne. 


 TERMINY 

08.06.2021 (wtorek) g. 10.00-15.00 

09.06.2021 (środa) g. 10.00-15.00 

10.06.2021 (czwartek) g. 10.00-15.00 


 INFORMACJE DODATKOWE 

 Cena uczestnictwa:  

 499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 25 maja 2021 r. 

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

 699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 1 czerwca 2021 r. 

 Rabaty: 

Uczestnictwo większej ilości osób Dodatkowy rabat dla stałych klientów (za uczestnictwo w 

szkoleniach organizowanych przez serwis Odpady-Help) 2 osoby 5% rabatu 

3 osoby 10 % rabatu Udział w 3-5 szkoleniach 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 

 Omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. – jakie 

obowiązki wchodzą od 3 lipca 2021? 

 Kto jest objęty zapisami Dyrektywy? 

 Jednolite oznakowanie produktów w UE 

 Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (projekt UC73)  

 Kogo będą dotyczyć zmiany zawarte w projekcie UC73? 

 Kiedy zapisy projektu wejdą w życie? 

 Które produkty jednorazowe z tworzyw zostaną objęte zakazem wprowadzania do obrotu?  

 Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – definicja, przykłady, wyłączenia.   

 Co oznacza wprowadzanie do obrotu, udostępnianie na rynku i wewnątrzwspólnotowe nabycie 

produktów?  

 Rejestr BDO – nowe obowiązki rejestracyjne dla wprowadzania produktów z tworzyw sztucznych 

 Zakaz wprowadzania do obrotu po 3 lipca – kogo i czego dotyczy? Co ze stanami magazynowymi?  

 Oznakowywanie produktów jednorazowego użytku – których produktów dotyczy?  

 Wzory oznakowania – opakowania jednostkowe czy zbiorcze? 

 Opłaty za wprowadzanie do obrotu - jakie produkty będą nią objęte?  

 Jak naliczyć i uiścić opłatę za wprowadzanie do obrotu?  

 Publiczne kampanie edukacyjne – kto podlega obowiązkowi ich prowadzenia? Jak wyliczyć należną opłatę? 

 Ewidencja wprowadzanych produktów i opakowań – jak ją prowadzić? 

 Dodatkowe sprawozdania – kto powinien je składać, jak zarejestrować się/zaktualizować wpis w BDO? 

 Czy organizacje odzysku przejmą obowiązki wprowadzających produkty jednorazowego użytku? 

 Nowe obowiązki dla lokali gastronomicznych 

 Opłata za wydane opakowania jednorazowe - kogo dotyczy, ile ma wynosić, jak tego uniknąć, co dalej z 

pobranymi środkami? 

 Obowiązek zapewnienia opakowań z materiałów innych niż tworzywa sztuczne. 

 Ewidencja opakowań jednorazowych – czego dotyczy i jak ją prowadzić? 

 Obowiązek uzyskania/aktualizacji wpisu do BDO – kogo dotyczy i w jakim zakresie? 

 Dodatkowe sprawozdanie – co ma zawierać i kto powinien je składać? 

 Nieprowadzenie ewidencji wydawanych opakowań – jaka jest kara? 

 Kto może nałożyć karę za brak oznakowania produktów jednorazowych? 

 Jaka kara grozi za brak dostępności opakowań z innych materiałów niż tworzywa sztuczne? 

 Kary związane z obowiązkiem prowadzenia kampanii edukacyjnych. 
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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 

 

Dominika Jokiel  –  Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie środowiskiem. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w 

zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi ewidencję w systemie BDO, opracowuje wnioski 

o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów 

ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, raporty do 

KOBiZE, wykazy opłat środowiskowych). Jeden z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania 

przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl. 

 

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. 

 


