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Stawar Akademia Edukacyjna  i  EKO-Produkt Hort 
zapraszają na WARSZTATY nt. 

 

 

 

Stawar Akademia Edukacyjna 

  
 

 

„ODPADY 2019/2020 - bieżące problemy”  

 

 
17 grudnia 2019 r.  (wtorek) 

 
 Gorzów Wlkp. 

 

Prowadzący: mgr inż. Edyta Norkowska,  dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz  
 
 
 
 

Godz. PROGRAM  

10.00 

Regulacje prawne 2019/ 2020 dot. gospodarki odpadami od 01 stycznia 2020 r  - obowiązki przedsiębiorców  
po nowemu.  Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych wymagań znowelizowanej ustawy o odpadach                                
i inspekcji ochrony środowiska oraz  rozporządzeń wykonawczych. 
Konsekwencje najnowszych regulacji prawnych od 01 stycznia 2020 w m.in. zakresie: 

• zmian posiadanych pozwoleń i zezwoleń , 
• zdolności obsługi bazy danych o produktach  i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)  
• nieprawidłowości  dotyczących  wpisu do rejestru BDO lub brak takiego wpisu ,  
• prowadzenia miejsc magazynowania odpadów (nowe wymagania dot. magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń, 

ochrona p.poż., wizyjny monitoring, kontrole i kary) 
• nowych warunków zwolnienia z odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie tymi odpadami 

 

mgr inż. Edyta Norkowska - specjalista w zakresie gospodarki odpadami 
12.00 Dyskusja. Przerwa kawowa 

12.30 Zasady pracy teleinformatycznego systemu BDO  dotyczące praktyki prowadzenia gospodarki odpadami                       
od 01 stycznia 2020 r  (dot. wytwórców odpadów, zbierających, przetwarzających, transportujących), a w szczególności: 

 ewidencja odpadów i sprawozdawczość za pomocą indywidualnego konta w BDO -  sporządzanie                     
i prowadzenie dokumentów przekazania odpadów i ewidencji 

 wprowadzanie informacji do BDO dot. transportu odpadów (m. in. masa , data i godzina, potwierdzanie 
transportu odpadów, obowiązek posiadania w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO)  

                                               
mgr inż. Edyta Norkowska - specjalista w zakresie gospodarki odpadami 

13.30 Odpady stanowiące towary niebezpieczne wg ADR  - kontrola w przedsiębiorstwie  po nowemu. 
Formularz listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) stosowanej przy kontroli w miejscu 
prowadzenia działalności wg nowych przepisów. 
 

dr inż. Tadeusz Horoszkiewicz – Eko-Produkt , Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR 
14:00 PANEL DYSKUSYJNY - omówienie zgłoszonych przez uczestników problemów w bieżącej działalności 

15.00 Zakończenie Warsztatów 

Odpłatność: 390,00 zł/os. netto plus 23% VAT (479,70 zł brutto) 
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy 
Należność prosimy wpłacić przelewem (od 01.12.2019 do 12.12.2019 r.)  na konto EKO–Produkt HORT w Santander Bank Polska S.A.                    
Nr rach. 81 1090 1900 0000 0001 0433  7271 z dopiskiem na przelewie „Warsztaty – ODPADY 2019/2020”) 
 

Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 
Zapraszamy do uczestnictwa 

 
Informacje dodatkowe:   EKO–Produkt - Tadeusz Horoszkiewicz; tel. 604 218 747; e-mail: eko.adr@onet.pl lub kontakt@adr-eko.pl 
                                           STAWAR - Mariusz Stawarski; tel. 696 150 026 



 

                UMOWA - ZGŁOSZENIE 
na  

WARSZTATY 

„ODPADY 2019/2020 - bieżące problemy” 
 
Nazwa i adres firmy – instytucji delegującej lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej 
 

Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko : ……........................................................................................................... 
 
Adres (ulica):........................................................................................................................................................... 
 
Kod: ........................; Miejscowość: ............................................................; NIP: .............................................. 
  
Tel:........................................; Fax:........................................; Adres e-mail:......................................................................... 

                                                                                                                                         
 

zgłasza uczestnictwo następujących osób 

na WARSZTATY  „ODPADY 2019/2020 - bieżące problemy”  

w dniu  

17 grudnia 2019 r. (wtorek) 

w Gorzowie Wielkopolskim (koszt ew. noclegu pokrywa uczestnik) 

do 

EKO–Produkt  HORT Tadeusz Horoszkiewicz 

( eko.adr@onet.pl lub kontakt@adr-eko.pl ) 

 

 
1.................................................................................................................................................. 
                   Imię i nazwisko                         
 

2. .............................................................................................................................................. 
 

Proszę wpisać wyraźnym  pismem drukowanym 
 

Opłatę za udział w szkoleniu w kwocie 390 zł/os. netto plus 23% VAT (479,70zł brutto) uiszczam/y/ 
przelewem na  

EKO–Produkt HORT w Santander Bank Polska S.A. Nr rach. 81 1090 1900 0000 0001 0433 7271 
 (z dopiskiem na przelewie WARSZTATY  „ ODPADY 2019/ 2020”) 

Upoważniam/y/ firmę EKO–Produkt HORT do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych ważnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania WARSZTATÓW  lub przeniesienia na kolejny termin (o wszelkich zmianach poinformujemy). 
Przyjmujemy do wiadomości, że niezgłoszenie pisemnej rezygnacji z udziału w kursie na 3 dni robocze przed terminem jego 

rozpoczęcia, spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami uczestnictwa. 
Wyrażam/y/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez EKO–Produkt HORT Os. Krasińskiego 
10, 69-100 Słubice (NIP 5981002359) ;  (e-mail: kontakt@adr-eko.pl, eko.adr@onet.pl) pozostawionych w związku  z korzystaniem                                         
z usługi szkoleniowej pt. „WARSZTATY  ODPADY  2019/2020 - bieżące problemy”  w dniu 17.12. 2019r. Informujemy, że Państwa zgoda 
może zostać cofnięta/ sprostowana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną lub pocztową na ww. adres 
naszej firmy. 
 
 
 
 
……………......................................                                                                                                    ……………................................ 
Data i podpis osoby upoważnionej                                                                                                        Pieczątka firmowa 


