Opłaty za korzystanie ze środowiska
2018 z podstawami raportowania
KOBIZE - praktyczne warsztaty
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/09/6640/270079

Cena netto

550,00 zł

Cena brutto

676,50 zł

Cena netto za godzinę

91,67 zł

Cena brutto za
godzinę

112,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-19

Termin zakończenia
usługi

2019-02-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-14

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Ekologia i rolnictwo

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej
Produkcji

Osoba do kontaktu

Michał Jan Cichy

E-mail

mj.cichy@cp.org.pl

Telefon

+48 601 33 71 70

Cel usługi
Cel biznesowy
Uniknięcie kar finansowych i innych sankcji, jakie mogą zostać nałożone na firmę w przypadku kontroli
WIOŚ lub Urzędu Marszałkowskiego. Zmniejszenie ryzyka opóźnienia inwestycji w przypadku
wnioskowania o dofinansowanie w konkursie, w którym konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o
niezaleganiu z opłatami środowiskowymi (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW). Zmniejszenie ryzyka utraty
dobrego wizerunku/wiarygodności przez firmę, w przypadku ujawnienia niespełniania przez nią
prawnych wymagań środowiskowych.

Cel edukacyjny
Podczas praktycznych warsztatów nie tylko zyskasz wiedzę na temat obowiązkowych opłat, ale także
spróbujesz samodzielnego ich wyliczania, przy komputerze, pod okiem doświadczonego eksperta.
Nie czekaj na ostatni moment - sezon sprawozdawczy trwa. Zapraszamy! Szczegółowe informacje na
stronie http://www.cp.org.pl/2016/10/opaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-z.html

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Wprowadzenie
2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?
3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki, wzory
wykazów za korzystanie ze środowiska - formularz za 2017 rok
4. Obowiązujące przepisy i praktyka
5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska – część warsztatowa, przy
komputerach:
emisja zanieczyszczeń do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, źródła technologiczne np.
spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne)
wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

pobór wód podziemnych i powierzchniowych
składowanie i magazynowanie odpadów
6. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone
7. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat
środowiskowych
8. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
środowiskowymi
9. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
Podstawy raportowania
Projektowane zmiany
10. Planowane zmiany w prawodawstwie zw. z opłatami za korzystanie ze środowiska
11. Problematyczne przypadki – orzecznictwo
12. Dyskusja
Konsultacje - dla zainteresowanych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:
jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE
oraz jak spełnić związane z nimi obowiązki firm?
jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów
KOBiZE,
w jakich terminach oraz gdzie kierować sprawozdawczość zw. z opłatami środowiskowymi oraz
KOBiZE
w jaki sposób zmienią się obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska?
w jaki sposób wyprowadzić zaległości dot. opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE, jakie są
konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków?
Po tym szkoleniu będziesz umieć:
wyliczyć opłaty środowiskowe dot. najczęściej występujących rodzajów korzystania ze środowiska
zarejestrować się w KOBiZE i wprowadzić prosty typowy raport
korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania opłat środowiskowych

Grupa docelowa
Szkolenie ma charakter otwarty, adresowane jest do osób zajmujących się sprawami ochrony
środowiska w firmach (lub mających podjąć taką prace) albo świadczących usługi w tym zakresie.

Materiały dydaktyczne
Wydruki prezentacji oraz materiałów warsztatowych.

Informacje dodatkowe
Cena zawiera:
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Dodatkowo, bezpłatnie otrzymują Państwo:
możliwość indywidualnych konsultacji z Prelegentem w czasie 2 godzin po zakończeniu
szkolenia,
możliwość konsultacji e-mailowych z Prowadzącą przez kolejnych 14 dni po zakończeniu
szkolenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Część szkoleniowa

2019-02-19

10:00

16:00

6:00

2

Bezpłatne konsultacje (dla
zainteresowanych)

2019-02-19

16:00

18:00

2:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Jagoda-Siegmund

Obszar specjalizacji

Prawo ochrony środowiska, gospodarka
odpadami; usługi z zakresu ochrony środowiska
dla firm i samorządów, konsulting, outsourcing
środowiskowy, szkolenia środowiskowe.

Doświadczenie zawodowe

Trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony
środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem
w bezpośredniej współpracy z
przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym
m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym
(kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony
środowiska). Posiada duże doświadczenie w
zakresie praktycznego stosowania i interpretacji
przepisów prawnych ochrony środowiska. W
swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę
na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia
oraz przekładanie teorii na praktykę.
Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjnoszkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu
ochrony środowiska, skierowanych do
przedsiębiorców oraz administracji
samorządowej. Czynnie współpracuje ze
Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej
Produkcji, w którym pełni funkcje: Członka
Zarządu Głównego oraz Prezesa Zarządu
Oddziału Śląskiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w
szkoleniach z ochrony środowiska.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i
Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność:
Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów
podyplomowych „Gospodarka Odpadami”,
dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem
stwierdzającym kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami.

Lokalizacja usługi
Adres:
Zygmunta Krasińskiego 13
40-019 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Siedziba
Stowarzyszenia "Polski
Czystszej Produkcji"

Warunki logistyczne:

Ruch

