
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa 
Kontakt z organizatorami – tel. kom.: +48 512 108 434, email: szkolenia@mmconsulting.waw.pl MMCONSULTING.WAW.PL 

 

Zgłaszam udział w szkoleniu/-ach e-learningowym/-ch organizowanych przez M&M Consulting: 
 

Temat, części oraz czas trwania poszczególnych szkoleń Cena netto [zł] Ilość [szt.] Podsuma [zł] 

SZKOLENIE: Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska, raportowanie do KOBIZE i F-GAZY 

Cz. I  Prawo Ochrony Środowiska 200,00   0 

Cz. II  Nowe Prawo Wodne, Raportowanie do KOBiZE 200,00   0 

Cz. III  Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. I 200,00   0 

Cz. IV  Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. II 200,00   0 

Cz. V  Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. I 200,00   0 

Cz. VI  Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. II 200,00   0 

Cz. VII 
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
200,00 

  0 

Części I-VII Szkolenia: Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska, raportowanie  

do KOBIZE i F-GAZY  
1000,00 

 

0 

 

SZKOLENIE: Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Cz. I  
Podstawy prawne dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

200,00   0 

Definicje i przykłady opakowań   0 

Cz. II  
Gospodarka opakowaniami 

200,00 
  0 

Wprowadzenie produktów w opakowaniach do obrotu   0 

Cz. III  
Ewidencja opakowań 

200,00 
  0 

Gospodarka odpadami opakowaniowymi   0 

Cz. IV  

Opłata recyklingowa, dystrybucja produktów w opakowaniach, publiczne kampanie edukacyjne, audyt 

recyklera 

200,00 

  0 

Opłata produktowa   0 

Sprawozdawczość dotycząca opakowań   0 

Przepisy karne   0 

Części I-IV Szkolenia: Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 600,00  0 

SZKOLENIE: Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 

Cz. I Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami 200,00  0 

Cz. II Klasyfikacja odpadów 200,00  0 

Cz. III Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami 200,00  0 

Cz. IV Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opadami 200,00  0 

Cz. V Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami 200,00  0 

Cz. I-V Szkolenia: Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie 800,00  0 

  Suma: 0 

 Wartość netto zamówienia po rabacie: 0 
 

Koszt szkolenia obejmuje dostęp do Plików szkoleniowych video oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu w wersji elektronicznej. Podane ceny nie 

zawierają podatku VAT. Maksymalny czas dostępności szkolenia: 25 dni roboczych. 
 

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu: 

Pełna nazwa firmy: Adres firmy: 

Telefon kontaktowy: NIP: REGON: 

Osoba do kontaktu: Adres e-mail: 

 

 Zgadzam się na przesyłanie newslettera na podany adres e-mail 
 

Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy 
wpłacić należność. Właściwa faktura zostanie wystawiona i przesłana na wskazany adres e-mail po dokonaniu wpłaty. Tytuł przelewu: numer faktury proforma. 

Nieuregulowanie faktury proforma NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z Usługi. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. 

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i zgadzam się na wystawienie faktury VAT przez firmę M&M Consulting bez podpisu odbiorcy. 
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu korzystania ze szkoleń e-learningowych, zamieszczony na stronie: ww.mmconsulting.waw.pl/regulaminy. 

 
 

………………………………………… 

data, podpis Przedsiębiorcy 
 

Uprzejmie prosimy wypełnione oraz podpisane zgłoszenie przesłać faksem na numer: 22 402 81 96  

bądź skan na adres e-mail: szkolenia@mmconsulting.waw.pl  
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