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SZKOLENIE 

„SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA ZA 2022 ROK –  

SZKOLENIE DLA PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ GMIN” 
 

WYKŁADY, ANALIZA PRZYKŁADÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ 

 

TRYB SZKOLENIA:  ON-LINE   

SYMBOL: 211/ ENVI 

 

CEL / OPIS SZKOLENIA: 

Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy z zakresu nowelizacji prawa w 2021 i 2022 roku, wiedzy, która posłuży do 

prawidłowego przygotowanie sprawozdania dla jednostek komunalnych za 2022 rok. Omówione zostaną zagadnienia dot. 

sprawozdawczości komunalnej – część dla podmiotów odbierających odpady, a także sprawozdawczości dotyczącej gmin.  

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:  

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych wpisane do rejestru 

działalności regulowanej oraz GMINY. 

 

          PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie  

• Podstawy prawne i omówienie najważniejszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości 

• Użytkownik główny vs użytkownik podrzędny 

 Kto jest uprawniony do złożenia i przygotowania sprawozdania? 

 Czy potrzebne jest pełnomocnictwo? 

 Czy można złożyć korektę do sprawozdań? 

2. Zmiany wynikające z nowelizacji prawa w 2021 r. i 2022r 

• Zmiany w sposobie wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

  

• Jak należy obliczać nowe poziomy? 

• Jak wyglądają wzory sposobów obliczania określone w rozporządzeniu? 

3.  Sprawozdawczość komunalna – część dla podmiotów odbierających odpady 

• Wprowadzenie 

• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania 

 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych 

 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 

 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych 

 Dział V – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych 

odpadów komunalnych 

 Dział VI – Informacja o Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom odzysku - Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu itd. 

 Dział VII – Dane o właścicielach nieruchomości 
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 Dział VIII  - Dokumenty 

4. Sprawozdawczość komunalna – część dla GMIN 

• Wprowadzenie 

 Weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne – na co zwrócić uwagę 

 Jakie działy należy wypełnić w sprawozdaniu organu wykonawczego gminy? 

 Co w przypadku, kiedy jeden podmiot odbiera odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie 

z właścicielami nieruchomości? Czy przekazuje 2 sprawozdania  i jak je rozliczyć? 

• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania 

 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych 

 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 

 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych 

 Dział V - Informacja o działających na terenie gminy/związku międzygminnego punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

 Dział VI - informacja o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 Dział VII – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych  

z odebranych i zebranych odpadów komunalnych 

 Dział VIII – Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania 

• Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu itd. 

 Dział IX – Informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne 

5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia. 

 

TRENER: 

Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy.  

Doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska zdobyła będąc wieloletnim pracownikiem administracji rządowej  

i samorządowej. Posiada wiedzę i praktykę w zakresie gospodarki odpadami, którą sukcesywnie pogłębia współpracując na 

co dzień z wieloma firmami z branży, którym pomaga w optymalizacji procesów odpadowych oraz wdraża system będący 

narzędziem do zarządzania gospodarką odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka 

Województwa Zachodnio - Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013. 

 

TERMINY: 

25.01.2023 

17.04.2023 

25.08.2023 

05.12.2023 

 

AGENDA SZKOLENIA ON-LINE:    

09:00 – 11.30 rozpoczęcie szkolenia on-line 

11:30 - 11:45 – przerwa 



                     
 

   
 

 

 
 
J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.                                                   Oddział Warszawa                           Oddział Tychy                                       
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia                                                ul.  Młynarska 42, 01-205 Warszawa                         ul. Goździków 1, 43-100 Tychy 
Tel.: (58) 766 99 46, e-mail: szkolenia@jsh.com.pl                                          Tel : 695 145 092  

11:45-13:15 cd. szkolenia on-line 

13:15- 13:30 – przerwa 

13:30 – 15:00 cd. szkolenia on-line  

15:00 podsumowanie, zakończenie 

 

CENA SZKOLENIA:  

545,00 zł netto + VAT 23 %  

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu on-line, imienne zaświadczenie / certyfikat w wersji elektronicznej, potwierdzający 

uczestnictwo w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.  

  

Ilość miejsc na szkoleniu ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Faktura VAT za szkolenie przesyłana jest w wersji elektronicznej po szkoleniu. W przypadku braku zaznaczenia na formularzu 

zgłoszeniowym zgody na fakturę w wersji elektronicznej, do wystawianej faktury doliczana będzie opłata administracyjna w 

wysokości 6 zł netto i faktura wysyłana będzie papierowo. 

 

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLENIA ON-LINE: 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE: 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia on-line należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) 

z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą (opcjonalnie) i mikrofonem, głośnikami (wejście słuchawkowe/ słuchawki). 

Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome. 

 

Przed szkoleniem 

Przed szkoleniem do Uczestnika zostaną wysłane materiały szkoleniowe (prezentacja) w formie elektronicznej na adres 

e-mail podany w zgłoszeniu. 

Opiekun szkolenia z Działu Projektów Szkoleniowych przed szkoleniem wyśle na adres e-mail Uczestnika instrukcje niezbędne 

do połączenia on-line oraz zaproszenie do wirtualnej sali szkoleniowej na Platformie internetowej TEAMS lub ZOOM. 

 

Szkolenie 

Szkolenie prowadzone jest przez trenera oraz opiekuna szkolenia. Opiekun szkolenia jest dostępny na początku i na końcu 

spotkania. W razie potrzeby kontaktu w trakcie szkolenia dostępny jest pod telefonem i emailem.  

Szkolenie transmitowane jest na żywo, uczestnicy mogą zadawać pytania na bieżąco, komentować, prosić  

o wskazówki. Można też rozmawiać z innymi uczestnikami i dzielić się spostrzeżeniami. Uczestnikom nie jest udostępniana 

lista obecności oraz lista firm. 

Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełniają test wiedzy (o ile jest przewidziany) i ankiety ewaluacyjne. 

 

Po szkoleniu 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie / certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany  

na zgłoszeniu.  

 

ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 dni przed terminem szkolenia.  

Do uczestników na 7 dni przed szkoleniem zostanie przesłane potwierdzenie realizacji szkolenia wraz ze szczegółami.  

Na dzień przed szkoleniem do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania 

się na platformie.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wsparcia technicznego prosimy o kontakt: szkolenia@jsh.com.pl lub telefon: 58/ 766 99 46. 

 


