TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
- STOSOWANIE PRZEPISÓW W PRAKTYCE
Miejsce i termin szkolenia: Warszawa, 17 listopada 2022 r.
Kod szkolenia: LS2262

PROGRAM
1.

Regulacje prawne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów: Konwencja Bazylejska,
Decyzja Rady OECD, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia
14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Ustawa z dnia 29.06.2007 r. o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów:
• kluczowe postanowienia aktów, ich wzajemna korelacja,
• jakich odpadów dotyczą,
• zastosowanie do przemieszczeń z Polski,
• do jakich krajów mają zastosowanie,
• mechanizmy kontroli przemieszczania odpadów w obrębie UE.

2.

Zadania i uprawnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako krajowego organu
odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia PEiR nr 1013/2006

3.

Klasyfikacja odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu (lista zielona, bursztynowa,
odpady spoza listy, mieszaniny odpadów)

4.

Legalne procedury przemieszczania odpadów w ruchu międzynarodowym:
• procedura informowania - przemieszczanie odpadów z załącznikiem VII do rozporządzenia PEiR
nr 1013/2006, jakich odpadów dotyczy, wymagane dokumenty przy transporcie odpadów,
realizacja transportu,
• procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody dla wywozu odpadów z odpadów z kraju,
przywozu do Polski, tranzytu przez terytorium kraju – do jakich krajów można przemieszczać
i jakie odpady, zakazy w zakresie przemieszczania odpadów do procesów odzysku
lub unieszkodliwiania.

5.

Omówienie procedury uzyskiwania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów –
załącznik nr I do rozporządzenia PEiR nr 1013/2006:
• kto występuje o wydanie zezwolenia na przemieszczanie odpadów,
• wypełnianie dokumentu zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów – załącznik IA
do rozporządzenia 1013/2006,
• wymagane informacje i dokumenty do notyfikacji w tym: gwarancja finansowa, umowa pomiędzy
zgłaszającym a odbiorcą,
• rodzaje wydawanych decyzji i warunki w nich ustalane – kiedy sprzeciw,
• procedura uzyskiwania decyzji w GIOŚ – terminy, opinie innych organów.

6.

Realizacja przemieszczania odpadów po uzyskaniu decyzji na przywóz i wywóz odpadów:
• kiedy można rozpocząć przemieszczanie odpadów – prawidłowe wypełnianie dokumentu
przesyłania - załącznik IB do rozporządzenia 1013/2006,
• dokumenty dołączane do transportów odpadów,
• wykonywanie warunków określonych w decyzji (trasa, ilość przemieszczeń, potwierdzanie

•
•

7.

kolejnych etapów przemieszczania odpadów),
nieudane przemieszczenia – zwrot odpadów i koszty odbioru,
SENT – nowy obowiązek od 22 lutego 2022 r.

Kontrola transportów odpadów w ruchu międzynarodowym na terenie UE:
• kontrola przewożonych odpadów przez IOŚ – przepisy prawne, uprawnienia inspektorów,
•
•

odwrócony obowiązek udowadniania - art. 50 rozporządzenia 1013/2006,
procedura postępowania z zatrzymanymi transportami na terenie kraju - art. 24a
ustawy o odpadach.

8.

Nielegalne przemieszczanie odpadów:
• rodzaje nielegalnych TPO, jakich odpadów najczęściej dotyczy,
• odpowiedzialność za zwrot odpadów – wysyłający czy odbiorca,
• kto ponosi koszty zwrotu nielegalnie przemieszczonych odpadów,
• procedury postępowania z tymi odpadami.

9.

Przepisy karne w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – przestępstwa dotyczące
transgranicznego przemieszczania odpadów, administracyjne kary pieniężne

10. Pytania, dyskusja, analiza przypadków

WYKŁADOWCA
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, posiada bogate (ponad dwudziestoletnie) doświadczenie, zarówno
w zagadnieniach dotyczących prowadzenia działań kontrolnych w obszarze ochrony środowiska, jak i w orzecznictwie
administracyjnym dotyczącym szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora
departamentu w GIOŚ zajmując się zagadnieniami gospodarki odpadami, w tym dotyczącymi międzynarodowego
przemieszczania odpadów. Brała czynny udział w pracach nad tworzeniem nowych i zmianami istniejących przepisów
ochrony środowiska, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami, przygotowując propozycje brzmienia
przepisów i uzasadnienia do nich (ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i akty wykonawcze do niej,
ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska).
Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia wewnętrzne w obszarze gospodarki odpadami dla krajowych organów
administracji, organów kontroli i organów ścigania, w tym Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Krajowej
Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego, w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania
nielegalnym działaniom z odpadami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE; go
MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower),
Warszawa, al. Jerozolimskie 123a.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: godz. 9:30 – 10:00 (w sali szkoleniowej).
ZAJĘCIA W GODZINACH: 10:00 – 16:00.
CENA SZKOLENIA:
650 Zł netto; 600 zł netto - dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy.
CENA OBEJMUJE: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa,
całodzienną przerwę kawową, lunch.
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Uwaga!
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu, poniżej podajemy adresy hoteli zlokalizowanych w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, tel. 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, tel. 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl

