AD–EKO Szkolenia, Konsulting, Ochrona Środowiska

Nabywca / Płatnik (dane do faktury):

Jarosław Knop
ul. Słowackiego 27/33, 42-200 Częstochowa
tel. +48 343605683, faks +48 343906689, kom. +48 606482005
www.ad-eko.pl
biuro@ad-eko.pl
NIP: 573-227-24-56

nazwa:

Szanowni Państwo!

ulica:

NIP:

miejscowość:

kod:

e-mail, na który przesłać fakturę elektronicznie:

Zapraszamy Państwa na warsztaty szkoleniowe pt.:

„Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy oraz wprowadzenia przepisów dotyczących REJESTRU i BDO”
Celem szkolenia będzie omówienie stanu prawnego oraz sprawozdawczości w zakresie
objętym obowiązkiem wpisu do Rejestru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
gospodarowania produktami i opakowaniami oraz ewidencją odpadów w systemie BDO.
W styczniu 2020 r. w BDO uruchomiono moduł do prowadzenia ewidencji odpadów oraz
kart przekazania odpadów. Wcześniej, bo już w 2018 r. utworzono Rejestr - Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Obowiązkiem wpisania do
Rejestru 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.
W bieżącym roku przygotowano projekt zmiany przepisów w gospodarowaniu
opakowaniami, który wprowadzi wiele zmian i nowych obowiązków. Zakłada on m.in.
wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej oraz osobną ewidencję dla odpadów
opakowaniowych z gospodarstw domowych.
W trakcie spotkania przewidziano także panel dyskusyjny oraz konsultacje z wykładowcą.

Termin
szkolenia

Miejsce: szkolenie on-line

Proces rejestracji rozpocznie się o godz. 8.30
Uczestnik otrzyma na e-mail link z dostępem do szkolenia

Koszt szkolenia: 460,00 zł brutto (z 23% VAT), 373,98 zł netto.
Stałych klientów naszej firmy obowiązuje cena promocyjna: 333,33 + 23% VAT = 410 zł/os.
Wykładowcy:

Główny Specjalista w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Jarosław Knop - Dyrektor AD-EKO S.K.O.Ś.
Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej na cztery 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.
Z WYRAZAMI SZACUNKU

nazwa:
ulica:

NIP:

miejscowość:

kod:
1 uczestnik szkolenia

2 uczestnik szkolenia

termin szkolenia
imię
nazwisko
e-mail
telefon
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 616) na przelewie bankowym.

godz. 9.00 - 15.00
17.12.2021 r.

Odbiorca (należy wypełnić, jeżeli dane są inne niż Nabywcy / Płatnika):

mgr inż. Jarosław Knop

 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

