
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 

Ochrona środowiska w 2020 roku 
 

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE  
oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO 

Program: Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób: 
 

I. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:  
1. Najważniejsze przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska 
2. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z 

korzystaniem ze środowiska 
3. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony 

środowiska 
4. Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków 

środowiskowych 
5. Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska 
6. Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych 

 
II. Pozwolenia i decyzje środowiskowe 

1. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii – 
kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń. 

 
III. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; 

sprawozdawczość do KOBIZE – przykłady praktyczne 
1. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych 
2. Obowiązujące stawki opłat w 2019 r.  
3. Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się 

od kar. 
4. Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do 

KOBIZE 
5. Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? 
6. Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku 

 
IV. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania 

środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO) 
1. Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów 
2. Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów 
3. Klasyfikacja odpadów - ćwiczenie 
4. BDO – zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców 
5. Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu – 

ćwiczenie 
6. Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2019 r. 

 

Wykładowca: Anna Zaporowska 
 
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.  
 

1. 

e-mail uczestnika 

2. 

e-mail uczestnika 

3. 

e-mail uczestnika 

Nazwa  
firmy 

NIP 

Ulica 

Kod                          Miejscowość 

Telefon 

Faks 

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu 
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z 
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf 
 
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach 

branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego 

zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest 
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, 
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia 
oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają 
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.  

     

WEB/19 

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 799 zł netto 
Data  Zgłaszający 

 Pieczątka 

(jeśli zgłoszenie  
wypełniono na  

komputerze  
pieczątka nie  

jest wymagana) 
 

 

Katowice, 12.12.2019 
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