Oferta szkolenia
WLR Training Group | wlr.com.pl

System opłat za korzystanie ze środowiska
w 2019 r.- sprawozdawczość do KOBIZE,
naliczanie opłat za korzystanie z wód
27 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Cel szkolenia:
Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok
m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także sprawozdania za korzystanie
ze środowiska.
Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznają Państwo zasady sprawozdawczości oraz będą
Państwo mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną najważniejsze
przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi
nowelizacjami przepisów.
Celem szkolenia jest:
przekazanie wiedzy na temat wymagań prawnych z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE oraz
związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych,
wskazanie jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów
KOBiZE lub BDS, wskazanie terminów składania tych sprawozdań oraz miejsc, gdzie kierować
sprawozdawczość,
pomoc uczestnikom w jaki sposób wyprowadzić zaległości dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska i
KOBiZE,
wskazanie jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków.

Program szkolenia:
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 2018 rok
4. Obowiązujące przepisy i praktyka.
5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
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. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie z wód:
wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
pobór wód podziemnych i powierzchniowych.
7. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone.
8. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat
środowiskowych.

9. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami
środowiskowymi.
10. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
Podstawy raportowania,
Projektowane zmiany.
11. Podsumowanie szkolenia, wnioski, dyskusja.

Wykładowca:
Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, recyklingu,
sprawozdawczości, emisji zanieczyszczeń do środowiska, procesu inwestycyjnego i szeroko pojętej ochrony
środowiska. Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje usługi doradcze i szkolenia z zakresu swojej specjalizacji.
Jest cenionym trenerem wśród instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.

Harmonogram:
09:45
10:00
11:30
11:45
13:30
14:00
16:00

- 10:00
- 11:30
- 11:45
- 13:30
- 14:00
- 16:00

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

System opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r.
- sprawozdawczość do KOBIZE, naliczanie opłat za korzystanie z wód
27 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

 Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika

E-mail:

Uwagi:

PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
 Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa
 590 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
 490 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 13.03.2019

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty
należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR
Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze
stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk z siedzibą w Warszawie
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi
prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :

 w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c

ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. nr 710 z późniejszymi zmianami) *

 w co najmniej 70 %, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w
sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późniejszymi zmianami).*

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25

wlr.com.pl

