UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

e-seminarium

Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska

26.01 – 23.02.2018

Wymogi formalnoprawne i zasady gospodarowania odpadami

Program:
MODUŁ I – Zagadnienia podstawowe i decyzje – 26 stycznia 2018
1. Zasady korzystania ze środowiska i jego ochrona przewidziana
w obowiązujących przepisach
a. ochrona powietrza
b. ochrona wód
c. ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych
d. ochrona przed hałasem
e. ochrona przed polami elektromagnetycznymi
f. ochrona kopalin
g. ochrona zwierząt oraz roślin
2. Pozwolenia w prawie ochrony środowiska
a. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
b. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
c. pozwolenia na wytwarzanie odpadów
d. pozwolenia zintegrowane

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.

MODUŁ II – Sprawozdawczość i ewidencje – 2 lutego 2018
1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska
a. obowiązki ewidencyjne
b. obowiązek monitoringu
c. obowiązki sprawozdawcze
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska (sposób kalkulacji i obowiązki ich wnoszenia)
3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
a.
odpowiedzialność karna
b.
odpowiedzialność cywilna
c.
odpowiedzialność administracyjna
4. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych
MODUŁ III – Opakowania – 9 lutego 2018
1. Zasady gospodarki opakowaniami
2. Obowiązki podmiotów prowadzących gospodarkę opakowaniami
a.
obowiązki ewidencyjne
b.
obowiązki recyklingu i odzysku
c.
obowiązki sprawozdawcze
3.
Opłata produktowa
4.
Organizacje odzysku
MODUŁ IV – Elektrośmieci – 16 lutego 2018
1. Zasady gospodarki ZSEE
2. Obowiązki podmiotów prowadzących gospodarkę ZSEE
a.
obowiązki ewidencyjne
b.
obowiązki recyklingu i odzysku
c.
obowiązki sprawozdawcze
3. Opłata produktowa
4. Organizacje odzysku
5. Baterie i akumulatory
MODUŁ V – Wypełnianie dokumentów sprawozdawczych – 23 lutego 2018
1.
Klasyfikacja odpadów – diagram
2.
Ekopłatnik
3.
Wskazówki dotyczące wypełniania rocznych sprawozdań dotyczących baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów
4.
Wzory dokumentów i formularzy do wypełnienia

Autor kursu: Anna Rynkowska Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Karierę zawodową
rozpoczęła w 2005 r. współpracując z jedną z większych kancelarii warszawskich. Prowadziła
pełną obsługę prawną dużych firm budowlanych, doradzała również podmiotom planującym
inwestowanie w Odnawialnie Źródła Energii. Jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa
ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa pracy a także zagadnień związanych
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/18

Aktualizacja: Łukasz Strojnowski

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 298 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144
poz. 1204).
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Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

