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S z a n o w n i  P a ń s t w o !  

W styczniu 2020 roku, w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów 

oraz kart przekazania odpadów. Wcześniej, bo już w 2018 roku utworzono Rejestr, dot. 

BDO - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 

Obowiązkiem wpisania do Rejestru/BDO objęci zostali m.in. wytwórcy odpadów, 

przetwarzający odpady, wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach oraz 

wprowadzający do obrotu produkty w postaci olejów, opon, sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, baterii i akumulatorów. Podmioty wpisane do BDO obowiązane są do 

złożenia sprawozdań za 2019 rok w formie elektronicznej. 

Przypominamy, że do 31 października 2020 roku należy złożyć sprawozdanie dotyczące 

wytworzonych odpadów i sposobów gospodarowania nimi. Natomiast sprawozdanie 

o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi powinno być 

złożone w terminie do 11 września 2020 roku.  

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe pt.: 

„BDO - zasady i obsługa modułu ewidencji odpadów. 

Gospodarka odpadami – zmiany prawne i sprawozdawczość za 2019 rok” 

Termin Miejsce Koszt netto 
Koszt brutto 

(z 23% VAT) 

12.10.2020 r. 

godz. 10:00-15:00 

Katowice, ul. Wojewódzka 12, 

sala konferencyjna Q Hotel Plus Katowice 
475,61 zł 585 zł / os. 

13.10.2020 r. 

godz. 10:00-15:00 

Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala E 

Warszawski Dom Technika NOT 
475,61 zł 585 zł / os. 

19.10.2020 r. 

godz. 10:00-15:00 

Kraków, ul. Westerplatte 15, sala konferencyjna 

Hotel PTTK Wyspiański w Krakowie 
475,61 zł 585 zł / os. 

Stałych klientów naszej firmy obowiązuje cena promocyjna: 434,96 + 23% VAT = 535 zł / os. 

Wykładowca: Krzysztof Fitrzyk, Główny Specjalista (w latach: 2002 – 2015) w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Uczestnik grup roboczych przy 

Ministerstwie Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wykładowca 

na studiach podyplomowych "Gospodarka odpadami" na Politechnice Śląskiej 

w Gliwicach. Obecnie osoba odpowiedzialna za sprawy ochrony środowiska 

w zagranicznej korporacji. 

Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na 4 dni przed datą szkolenia poprzez przesłanie 

e-mailem na adres: biuro@ad-eko.pl lub faksem na nr: 343906689 karty zgłoszenia wraz 

z potwierdzeniem zapłaty. Umożliwiamy również zapłacenie gotówką w dniu szkolenia po 

uprzednim pisemnym poinformowaniu nas o tym zamiarze. 
 

Z WYRAZAMI SZACUNKU   mgr inż. Jarosław Knop 

 

Pełna nazwa jednostki zgłaszającej (dane do faktury): 

Nabywca / Płatnik (dane do faktury): Odbiorca (należy wypełnić, jeżeli dane 

są inne niż Nabywcy / Płatnika): 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

ulica:……………………………..….……… 

miejscowość:…………………………..….… 

kod:………… NIP:……………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

ulica:……………………………..….……… 

miejscowość:…………………………..….… 

kod:………… NIP:……………………… 

tel.:…………………………………………fax:………..…..……………………………….… 

e-mail:……………………………………………………..…..……………………………….… 

Osoby zgłaszane na szkolenie: 

 Lp. Imię  Nazwisko Termin Miasto 

1 .      

2 .      

opłatę należy wpłacić na konto: 

AD–EKO Szkolenia, Konsulting, Ochrona Środowiska Jarosław Knop 

42-200 Częstochowa, ul. Słowackiego 27/33 

mBANK S.A. ŁÓDŹ nr 13 1140 2017 0000 4302 0243 0411 

Prosimy o wpisanie numeru szkolenia (nr 596) na przelewie bankowym. 

 Przesłanie wypełnionego formularza stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa 

w szkoleniu oraz pokrycia jego kosztów. 

 Niedokonanie opłaty za szkolenie nie oznacza rezygnacji ze szkolenia. 

 Nieobecność uczestnika podczas szkolenia nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie 

 Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty w przypadku pisemnej rezygnacji 

ze szkolenia, jednak nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie wpłaty  

nie podlegają zwrotowi. 

 Prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia w przypadku, gdy szkolenie finansowane jest 

w co najmniej 70% ze środków publicznych (środki unijne i/lub budżetowe) i jest ono zwolnione 

z podatku VAT. 

 Upoważniamy AD-EKO Szkolenia, Konsulting, Ochrona Środowiska Jarosław Knop  

do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 

zgodnie z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych (RODO) znajdującą się na stronie internetowej 

AD-EKO S.K.O.Ś. Jarosław Knop - http://www.ad-eko.pl/szkolenia. 

 

 

…………………..………..……………  ….……………………...…….……....… 

Pieczątka firmowa Podpis osoby upoważnionej 

http://www.ad-eko.pl/
mailto:biuro@ad-eko.pl
http://www.ad-eko.pl/szkolenia

