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Jakie korzyści przyniesie Państwu udział w spotkaniu?

najważniejszych zmian przepisów środowiskowych w roku 2018, w tym z zakresu gospodarki
odpadami,
 
 
kar i innych sankcji, najczęściej wymierzanych w zawiązku z nieprzestrzeganiem wymagań
środowiskowych,
 
 
nowych uprawnień inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska i ich znaczenia dla
kontrolowanych przedsiębiorców,
 
 
znaczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowania inwestycji i jej
późniejszego funkcjonowania,
 
 
planowanych zmian w obowiązującym prawie, z jakimi trzeba się będzie zmierzyć w najbliższym
czasie oraz praktyczne wskazówki jak się do nich przygotować.

Biorąc udział w planowanym przez nas wydarzeniu, otrzymają Państwo przegląd najważniejszych i najbardziej
aktualnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska, a także praktyczną wiedzę w zakresie:

Ponieważ uważamy, że specjaliści ds. ochrony środowiska i tematyka którą się zajmują należą do kluczowych w
funkcjonowaniu zakładu. To od ich determinacji i zaangażowania zależy nie tylko zakres wpływu prowadzonej
działalności na środowisko, ale również dobre imię firmy.

Dlaczego ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to jedna z prężniej rozwijających się dziedzin prawa, zarówno w Polsce, jak i w Unii
Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę z obszerności, stopnia skomplikowania i częstotliwości zmian tych regulacji,
a ponieważ prawna ochrona środowiska to nasza pasja, pragniemy podzielić się zdobytymi doświadczeniami w
tym zakresie.

Wiemy także, jak kosztowne jest zapewnienie pełnej zgodności z przepisami środowiskowymi. Z kolei brak
namacalnych i materialnych rezultatów wydatków poczynionych na ten cel, determinuje naturalną tendencję do
ich ograniczania. Jednym z naszych priorytetów jest dowiedzenie, że w dłuższej perspektywie ucierpi nie tylko
środowisko naturalne, ale również finanse i renoma przedsiębiorstwa.

Niniejsze zaproszenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za zagadnienia ochrony środowiska w
przedsiębiorstwie oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętny temat prowadzenia działalności w zgodzie z
obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa.



Podsumowanie najważniejszych zmian przepisów prawa ochrony środowiska
  

Rok 2018 obfitował w liczne nowelizacje przepisów środowiskowych. Czas zebrać zmiany w jednym
miejscu i zastanowić się, czy będą miały przełożenie na bieżącą działalność Państwa przedsiębiorstwa.
W trakcie bloku omówione zostaną m.in. nowelizacja przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz
nowe obowiązki sprawozdawcze względem Wód Polskich.

 

PROGRAM

BLOK I 
 
9:00 – 9.50

Kary finansowe i inne sankcje w ochronie środowiska
 
Brak realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska,
zagrożony jest szeregiem sankcji, których wysokość może przyprawić o zawrót głowy. Co grozi
przedsiębiorcy za zaniedbanie realizacji wymagań prawnych? Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy
poszczególnymi karami? O tym postaramy się porozmawiać z Państwem w trakcie II BLOKU spotkania. 

 

BLOK II
 
9:50 – 10:40

 

Zasady prowadzenia kontroli i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas inspekcji WIOŚ
 
W ostatnim czasie istotnej zmianie uległy regulacje odnoszące się do kontroli przeprowadzanych przez
WIOŚ. Co się zmieniło i jaki będzie to miało wpływ na podmioty kontrolowane? Z jakimi najczęściej
występującymi niezgodnościami spotykają się w swojej praktyce inspektorzy? Problematyka ta będzie
przedmiotem BLOKU III.

BLOK III
 
11:00 -11:50

Proces inwestycyjny w Zakładzie a udział specjalisty ds. ochrony środowiska
 
Czy nie zdarzyło się Państwu, że jako specjaliści od zagadnień środowiskowych o planowanych
inwestycjach w Zakładzie dowiedzieli się Państwo jako ostatni? To duży błąd, który może sporo
kosztować inwestora. Dlaczego? Wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie w trakcie IV
BLOKU spotkania.

BLOK IV
 
11:50 -12:40

10:40 – 11:00
 

Przerwa kawowa

Praktyczne aspekty dokumentacji niezbędnej dla celów wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

  
Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to
złożony proces obejmujący szereg wymagań formalnych. O najczęstszych przyczynach wezwań do
uzupełnienia złożonych wniosków opowiedzą przedstawiciele RDOŚ w Rzeszowie.

BLOK V
 
13:20 – 14:10

8:45 – 9:00
 

Rejestracja uczestników i poranna kawa.
 

12:40 – 13.20
 

Przerwa obiadowa

Nadchodzące zmiany w zakresie ewidencji i miejsc magazynowania odpadów oraz planowane
ograniczenia dla niektórych produktów z tworzyw sztucznych
 
 Wkrótce czeka nas spora rewolucja w zakresie ewidencji odpadów. Zmianie ulegną nie tylko wzory
dokumentów, ale również sposób ich sporządzania i przekazywania. To nie jedyne zmiany w zakresie
gospodarki odpadami, z jakimi przyjdzie się zmierzyć. Procedowane właśnie przepisy wprowadzą
sporo zmian w zakresie sposobu i miejsc magazynowania odpadów. Celem BLOKU VI będzie
przygotowanie Państwa na nadchodzące zmiany. Odniesiemy się również do założeń projektu
dyrektywy mającej istotnie ograniczyć wprowadzanie na rynek niektórych produktów z tworzyw
sztucznych. 

 

BLOK VI
 
14:10 – 15:00

Prowadzący: Marta Banasiak – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska, prawnik w GWW

Prowadzący: mec. Dorota Chramęga –  radca prawny GWW, ekspert z zakresu postępowań
środowiskowych

Prowadzący: Jan Trzebiński - Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie

Prowadzący: mec. Joanna Sebzda – Załuska – radca prawny i partner zarządzający w GWW

Prowadzący: Agnieszka Pastuszczak - Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie / Artur Hulinka - pracownik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Prowadzący: Marta Banasiak – ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska, prawnik w GWW



Zespół tworzą radcowie prawni posiadający bogate doświadczenie w zakresie stosowania prawa, jak również
specjaliści zajmujący się ochroną środowiska od strony praktycznej. To dość nietypowe połączenie, ma stanowić
dla naszych Klientów gwarancję rzetelnego i kompleksowego podejścia do zgodności z prawem ochrony
środowiska.

Wbrew powszechnej opinii pomoc prawna to nie tylko spory i procesy sądowe, to przede wszystkim właściwe
stosowanie obowiązujących przepisów w bieżącej działalności tak, aby sporów tych unikać.

Marta Banasiak
aplikant radcowski

  mgr inż. ochrony środowiska
 marta.banasiak@gww.pl

Joanna Sebzda-Załuska
radca prawny

 partner zarządzający GWW Legal
 joanna.sebzda-zaluska@gww.pl

Roksana Waltrowska
aplikant radcowski

 roksana.waltrowska@gww.pl

Dorota Chramęga
radca prawny

 dorota.chramega@gww.pl

Dla nas ochrona środowiska to próba pogodzenia i znalezienia kompromisu pomiędzy niejednokrotnie
sprzecznymi interesami podmiotów tego prawa.  W GWW wierzymy,   że ich pogodzenie w świetle
obowiązującego prawa jest możliwe,  a nasze działania zmierzają do ochrony interesów wszystkich
zainteresowanych. Dlatego zapewniamy wsparcie i ochronę praw zarówno przedsiębiorców i prowadzonej przez
nich działalności, jak i społeczności lokalnych.
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