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Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie ON-LINE: 

 
 

 
       

Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie 

– wykaz obowiązków w praktyce. 

Będzie ono miało formę szkolenia online 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  

DZIEŃ 1: GOSPODARKA ODPADAMI / GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

17.05.2022 (wtorek) g. 10.00-15.00  

25.05.2022 (środa) g. 10.00-15.00  

 

DZIEŃ 2: EMISJE / OPŁATY / OPAKOWANIA  / SEiE i BATERIE 

18.05.2022 (środa) g. 10.00-15.00  

26.05.2022 (czwartek) g. 10.00-15.00  

 

 

 INFORMACJE DODATKOWE 

 

 Cena uczestnictwa (1 dzień):  

 499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 2 maja 2022 r. 

 599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 2 maja 2022 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 % 

Dodatkowy rabat za uczestnictwo w dwóch dniach szkoleniowych: 5% 

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

 Zgłoszenie uczestnictwa - przesyłanie 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. 

 

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

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

DZIEŃ 1 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 Baza danych o produktach opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – kto podlega wpisowi do 

rejestru BDO? 

 Wnioski w BDO - jak zarejestrować firmę? Kiedy wymagane jest złożenie wniosku aktualizacyjnego? 

 Ewidencja odpadów w rejestrze BDO krok po kroku – wystawianie karty przekazania odpadów (KPO), 

zasady uzupełniania kart ewidencji odpadów (KEO). 

 Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona – kiedy nie jesteśmy zobowiązani do 

prowadzenia ewidencji w rejestrze? Czy karta przekazania odpadów (KPO) jest zawsze wymagana? 

 Klasyfikacja odpadów wytwarzanych w firmie. Jak odróżnić odpady komunalne od innych niż komunalne – 

praktyczne przykłady. 

 Podstawowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie – komu można przekazać 

odpady komunalne? Czy jest obowiązek ich ewidencji w BDO? 

 Zasady przekazywania odpadów. Jakie odpady można przekazać pracownikowi (przekazanie osobie 

fizycznej), a jakie profesjonalnemu odbiorcy?  

 Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – na czym polega? Jak prowadzić ewidencję w BDO? 

 Podstawowe zasady magazynowania odpadów. 

 Kiedy wytwórca odpadów powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?  

 Czy wytwarzanie odpadów wymaga sporządzenia operatu przeciwpożarowego? 

 Kiedy mamy do czynienia z produktem ubocznym? Nowe wymagania prawne dotyczące produktów 

ubocznych. 

 Obowiązek sprawozdawczy – rodzaje sprawozdań w rejestrze BDO.  

 Omówienie sprawozdania o wytwarzanych odpadach w zakresie dotyczącym wytwórców odpadów – 

zasady wypełniania sprawozdania, jakie dane należy przygotować do opracowania sprawozdania? 

 Najczęstsze błędy przy wystawianiu KPO i sporządzaniu sprawozdań – jak dokonać korekty błędnie 

wprowadzonych danych? 

 Sankcje karne związane z BDO, m.in. czym grozi nieprowadzenie ewidencji odpadów, jak jest kara za 

przekazanie odpadów nieuprawnionemu podmiotowi? 

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 Rodzaje ścieków powstających w przedsiębiorstwie.  

 Rodzaje korzystania z wód (szczególne, powszechne, zwykłe) – jaki rodzaj korzystania z wód może wymagać 

pozwolenia?  

 Uregulowania prawne w zakresie ścieków: pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne - podstawowy zakres 

wniosków o wydanie pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego.  

 Co to jest operat wodnoprawny? Jakie są najczęstsze rodzaje działalności wymagające sporządzenia 

operatu? 
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 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich znaczenie w zakresie odprowadzania ścieków i 

wód opadowych z terenu zakładu.  

 W jaki sposób należy odprowadzać ścieki komunalne (socjalno-bytowe) z terenu zakładu? 

 Kiedy odprowadzanie deszczówki (wód opadowych i roztopowych) wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego? Czy wody opadowe są ściekiem? 

 Odcieki z miejsc magazynowania odpadów – czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? 

 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków – kogo dotyczy? 

 Kiedy należy badać wodę i odprowadzane ścieki?  

 Komu i jak przekazywać wyniki pomiarów? 

 Serwisy, przeglądy i książka eksploatacji -  podstawowe obowiązki właściciela separatora substancji 

ropopochodnych. 

 Jakich ścieków nie wolno odprowadzać do wód lub do ziemi? 

 Czy ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji wymagają pozwolenia wodnoprawnego? 

 Różnica między ściekiem, a odpadem płynnym – jak zagospodarować popłuczyny. 

 Co to jest urządzenie wodne? Kiedy urządzenie wymaga legalizacji? 

 Kary i opłaty w gospodarce wodno-ściekowej. 

 

DZIEŃ 2  

 

EMISJE SUBSTANCJI DO ATMOSFERY 

 
 Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie – praktyczne przykłady najczęstszych źródeł (silniki 

pojazdów służbowych, klimatyzacja, kotły grzewcze itp.). 

 Różnica między emisją zorganizowaną a niezorganizowaną. Czy każda emisja z zakładu wymaga 

uregulowania prawnego? 

 Czy każda kotłownia grzewcza jest instalacją? Definicja instalacji w praktyce. 

 W jakich przypadkach konieczne jest pozwolenie emisyjne, a w jakich zgłoszenie instalacji? 

 Wykaz opłat za korzystanie ze środowiska – podstawowe zasady sporządzania wykazu.  

 Opłaty środowiskowe – sposoby określania wielkości emisji i kwot do zapłaty, przykłady działalności 

podlegających opłatom. 

 Raport do KOBiZE – rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego. 

 Terminy, podstawy prawne i zwolnienia ze składania sprawozdań. 

 Najczęstsze błędy w naliczaniu opłat środowiskowych i raportowaniu do KOBiZE. 

 CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych na Kartach Urządzeń. 

 CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – kto składa deklarację CEEB? Czy każde źródło 

ogrzewania wymaga złożenia deklaracji? 

 Kary za błędy i braki w zakresie obowiązków dot. emisji do powietrza. 

 
OPAKOWANIA, SEiE, BATERIE 

 Podstawy zapewnienia obowiązku recyklingu opakowań – kto musi go realizować?  

 Import, produkcja, przepakowanie – jakie obowiązki ma wprowadzający produkty w opakowaniach na 

rynek? 

 Opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych – czym się różnią od tzw. opakowań 

jednomateriałowych?  

 Ewidencja opakowań. Podstawy klasyfikacji opakowań – praktyczne przykłady.  

 Jakie obowiązki ma wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEiE) na rynek? Klasyfikacja 

wprowadzanego sprzętu. 

 Wprowadzanie baterii i akumulatorów – podstawowe obowiązki, klasyfikacja baterii. 
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 Jakich obowiązków nie może przejąć tzw. organizacja odzysku lub porozumienie? 

 Opłata produktowa za brak lub niepełny recykling opakowań – kto w praktyce nalicza i uiszcza opłatę? 

 Kiedy należy naliczyć opłatę za publiczne kampanie edukacyjne? 

 Zwolnienia z obowiązku recyklingu w ramach pomocy de minimis – kto podlega? W jaki sposób 

przygotować i złożyć wniosek o pomoc de minimis? 

 Dokument DPR/EDPR – czym jest i jakie są jego rodzaje? 

 Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki) – kto podlega opłacie? Podstawowe obowiązki 

podmiotów (sklepów, hurtowni) oferujących plastikowe torby na zakupy. 

 Plany w zakresie opakowań wprowadzanych na rynek – opłata kaucyjna, rozszerzona odpowiedzialność 

producenta.  

 Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami – podstawowy zakres 

sprawozdania (opakowania, sprzęty, baterie). Kiedy firma może być zwolniona z obowiązku sporządzenia 

sprawozdania w BDO?  

 
 

 HARMONOGRAM SZKOLENIA 

 
10.00 – 11.30 BLOK I 

11.30 – 11.50 Przerwa 

11.50 – 13.20 BLOK II 

13.20 – 13.40 Przerwa 

13.40 – 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 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. 

 

Katarzyna Staszek – Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na kierunku 

Ochrona Środowiska oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Posiada ponad 15-letni staż pracy w administracji publicznej, brała udział w kontrolach 

przeprowadzanych m.in. przez WIOŚ. Opiniowała m.in. karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów 

ochrony środowiska, dla których prowadzi audyty środowiskowe oraz opracowuje wnioski o wydanie decyzji 

administracyjnych. Jedna 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 



Serwis odpady-help.pl, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań 
www.odpady-help.pl| info@odpady-help.pl| tel. 61 307 28 40| faks: 61 666 00 32 

 

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. 

 

 


