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Szanowni Państwo, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 
innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 

email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 

lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

                                    PROGRAM SZKOLENIA 

 

„OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE - ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY 

ORAZ WPROWADZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH REJESTRU I BDO,  

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW” 

 

7 GRUDNIA 2022 R. 

 

SZKOLENIE ON - LINE 

 

GODZ.: 10:00-15:00 

 
CEL SZKOLENIA: 

 

Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie objętym 

obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gospodarowania 

produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO. 
 

PROWADZĄCY: 
 

Jarosław Knop - mgr inż. kierunku Inżynieria środowiska Politechniki Częstochowskiej. Absolwent 

Studiów Podyplomowych kierunku Retoryka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant, doradca 

zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych obiektów przemysłowych. Trener 

prowadzący szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Właściciel firmy AD-

EKO. 
GODZ.: 10:00-15:00 

 
10:00 - 10:05 
 

Powitanie uczestników szkolenia 
 

10:05-15:00 

 

1. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  

i gospodarujących odpadami 

− Omówienie podstawy prawnej: dyrektywy Parlamentu Europejskiego - Dz. Urz. WE L 365 

z 31.12.1994, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008,  

− Dostosowanie krajowych przepisów do wymagań obowiązujących państwa członkowskie Unii 

Europejskiej, 

− Podmioty / rodzaje działalności objęte obowiązkiem rejestracji, 

− Wniosek o wpis do rejestru / wniosek aktualizacyjny – jak wypełnić? 

− Dostęp do danych, zawartość bazy danych, 

2. Sprawozdawczość 
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− Sprawozdawczość, czyli raport z realizacji obowiązków, określonych 

w przepisach o odpadach, o opakowaniach i o niektórych produktach, 

− Formularze sprawozdań – jak wypełnić? 

3. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - jeden z głównych systemów 

zagospodarowania odpadów 

− Obowiązki wprowadzających do obrotu opakowania – wymagania dotyczące opakowań, 

− Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach - odzysk i recykling 

odpadów opakowaniowych, ewidencja, sprawozdawczość, opłata produktowa, 

− Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling, 

− Publiczne kampanie edukacyjne, 

− Zwolnienia z obowiązków, 

− Opłata recyklingowa. 

4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r. 

− Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie nowego rozporządzenia 

− Obsługa modułu ewidencji odpadów w BDO. 

− Zasady wystawiania, zatwierdzania, potwierdzania kart przekazania odpadów. 

− Zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów, odpady wytworzone, przekazane, przetwarzane. 

− Obowiązki sprawozdawcze. 

− Obsługa modułu sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami w BDO. 

5. Opłaty za korzystanie ze środowiska 

− Podstawa prawna opłat za korzystanie ze środowiska. 

− Definicje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska. 

− Zasady ogólne naliczania opłat. 

− Prezentacja aktualnych formularzy opłatowych, wraz z ich przykładowym wypełnieniem. 

− Opłaty za wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza – omówienie zasad, przykłady 

wyliczeń. 

− Opłaty za składowanie odpadów – omówienie zasad, przykłady wyliczeń. 

− Opłaty podwyższone. 

− Omówienie zakładki „Opłaty” utworzonej w Krajowej bazie. 

− Generowanie wykazów opłatowych na podstawie raportu do KOBiZE. 

 

6. Panel dyskusyjny 
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