
 
 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 

RAPORTOWANIE DO KOBiZE I F-GAZY 
 

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 

 

HARMONOGRAM 
 

 

8:20 – 8:45 konsultacje z trenerami przed szkoleniem 

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników 

9:00 – 15:00 sdcxcc 

 
  PODSTAWY PRAWNE: 

  • podstawowe informacje wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 

  • za co naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska? 

  • sprawozdania za korzystanie ze środowiska 

  • stawki opłat za korzystanie ze środowiska 

  • opłaty za korzystanie ze środowiska od 2019 r. 
  • opłaty podwyższone 
  • kto jest zwolniony z opłat? 
  • administracyjne kary pieniężne 
  • podstawowe informacje nt. raportu do Krajowej Bazy 
 

  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE CZ I: 
  • obliczanie opłat za emisję do powietrza: z instalacji, kotłów o mocy cieplnej do 5 MW, ze spalania paliw 

w autach i innych pojazdach, za przeładunek benzyn silnikowych, za spawanie, lakierowanie i klejenie 

  • obliczanie opłat za pobór wód: podziemnych, powierzchniowych 

  • obliczanie opłat za odprowadzanie ścieków: bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód 

chłodniczych, zasolonych oraz opadowych  lub roztopowych 

  • obliczanie opłat za składowanie odpadów 

  • wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
 

  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE CZ II: 
  • jak zarejestrować się w Krajowej Bazie? 
  • wprowadzanie raportu do Krajowej Bazy bezpośrednio na utworzonym koncie: z instalacji grzewczej, 

ze spalania paliw w silnikach spalinowych, z emisji niezorganizowanej 

  • omówienie na potrzeby szkolenia przykładowego zakładu pod kątem korzystania ze środowiska 
 

  OBOWIĄZKI  WYNIKAJĄCE 
  Z „USTAWY O F-GAZACH”: 
• podstawy i definicje prawne 
• jakie urządzenia zawierają SZWO i F-gazy? 
• wymagana dokumentacja 
• Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej 
• certyfikaty dla przedsiębiorcy/personelu 
• Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach 
• sankcje karne 

15:00 podsumowanie, pytania, konsultacje 

 

Uwaga:  
 
Harmonogram godzinowy szkolenia może ulec 
zmianie.  
Szkolenie zakończy się maksymalnie o 
godzinie 15:00. 
 

 
 
W trakcie szkolenia zapewniamy: 
- ciągłą przerwę kawową, 
- lunch, 
- materiały na szkolenie (notes, długopis). 

 

mailto:szkolenia@mmconsulting.waw.pl
http://www.mmconsulting.waw.pl/

