
22 stycznia 2013 r. (wtorek) 

9:30 Rejestracja uczestników  

10:00  Otwarcie szkolenia 

10:00 – 11:30 

 Omówienie najważniejszych zmian wprowadzanych w gospodarce odpadami przez 

Rządowy projekt ustawy o odpadach (Druk Sejmowy Nr 456), stanowiący 

transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia  

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, zastępujący ustawę z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach 

  Przepisy przejściowe i zmiany w innych ustawach wprowadzane nową ustawą  

o odpadach 

Panel dyskusyjny 

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę  

12:00 – 13:30 

 Sprawozdawczość – zbiorcze zestawienie danych o odpadach: 

- kto jest zobowiązany do złożenia stosownego sprawozdania 

- jakie informacje i w jakim terminie powinny być przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego 

- przedstawienie poprawnie wypełnionych formularzy sprawozdań (omówienie 

najczęściej popełnianych błędów) 

  Ewidencja odpadów i druki stosowane na jej potrzeby – wskazówki prawidłowego 

uzupełniania:  

- karta przekazania odpadu 

- karta ewidencji odpadu 

Panel dyskusyjny 

13:30 – 14:15 Obiad  

14:15 – 15:45 

 

 Sprawozdawczość i ewidencja odpadów – c.d. 

 Zezwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami 

Panel dyskusyjny 

15:45 – 16:00 
Podsumowanie i zakończenie spotkania 

Rozdanie zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu  

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

UWAGA! Aktualizacje programu na www.dendros.pl 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez 
uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione. 

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia? 

Oferujemy następujące formy promocji: stoisko wystawiennicze, rozdanie folderów, umieszczenie reklamy w materiałach 
szkoleniowych 

 
 Kontakt: tel. 61 307 40 53; kom. 792 989 033 lub promocja@dendros.pl 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA* 

Sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego  
w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach 

ll 

22.01.2013r., Hotel Ikar***, Poznań 
 

Prowadzenie: Małgorzata Knapczyk - Naczelnik Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku, 

Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zajmuje się m.in. weryfikacją opłat 

za korzystanie ze środowiska, prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącej wytwarzania  

i gospodarowania odpadami, prowadzi ewidencje oraz weryfikacje zbiorczych zestawień sporządzanych 

przez posiadaczy odpadów.  
 


