Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

„Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP
w świetle prawa UE i polskiego”
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach: producentów,
importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców produktów w opakowaniach oraz dystrybutorów.
Celem szkolenia jest pozyskanie aktualnej wiedzy nt. obowiązujących przepisów z zakresu gospodarowania odpadami.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie IPH w Krakowie
przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
8.50 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.10 Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie
9.10-11.00 Część I szkolenia:
1. BDO - rejestr przedsiębiorców: kto ma być w rejestrze, jakie podmioty są zwolnione z opłat za rejestr, kary
i sankcje za niewpisane się do rejestru.
2. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
● Podstawowe definicje – opakowanie, odpady opakowaniowe, środki niebezpieczne.
● Zasadnicze wymagania dotyczące opakowań.
● Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach
oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe.
● Zasady zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis.
● Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
● Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-13.00 Część II szkolenia:
● Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
● Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
● Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
● Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu oraz nowe zasady jej wystawiania.
● Kogo dotyczy obowiązek uiszczania opłaty produktowej i jak obliczyć jej wysokość?
● Nowy wzór zbiorczego sprawozdania o opakowaniach – ćwiczenia w wypełnianiu i wyliczaniu opłaty produktowej.
● Akty wykonawcze wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
13.00-13.30 Lunch
13.30-15.00 Część III szkolenia:
3. Podstawowe informacje w zakresie ustawy o produktach w postaci opon i olejów smarowych oraz zmiany
w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej.
● Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy – o oleje smarowe oraz niektóre opony.
● Poziomy odzysku i recyklingu dla nowych produktów.
4. Podstawowe informacje w zakresie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zmiany w zakresie baterii
i akumulatorów, w tym m.in.:
● Wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy.
● Zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych.
● Nowy sposób naliczania opłaty depozytowej za akumulatory samochodowe.
● Nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków.
15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-16.00 Część IV szkolenia:
5. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów
● Wysokości kar. ● Za co konkretnie grozi sankcja?
6. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący:
Artur Sobiesiek, ekspert ds. gospodarki odpadami, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w MŚP w świetle prawa UE i polskiego”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 26 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3, tel.: 428-92-50;
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko.................................................................................................
stanowisko............................................................................. telefon..........................................................................
e-mail............................................................................... www....................................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon............................................................................, fax........................................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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...........................................................................
Podpis uczestnika

strona 2 z 2

