
S Z K O L E N I E
19 stycznia 2016

Hotel Windsor****  Jachranka k. Warszawy

Radca prawny Związku Dealerów Samochodów. Ekspert i praktyk w dziedzinie prawa motoryzacyjnego, 
prawa konsumenckiego i prawa handlowego.  Jako prawnik głównej polskiej organizacji dealerskiej, 
regularnie bierze udział w przedsięwzięciach prawnych o kluczowym znaczeniu dla całej branży.

WYKŁADOWCA

Paweł Tuzinek

1 stycznia 2016 roku, w życie weszła nowa ustawa recyklingowa. Znosi ona dotychczas stosowaną 
opłatę recyklingową odprowadzaną od każdego sprowadzonego pojazdu. W jej miejsce pojawia się nowy 
obowiązek ustawowy. Wszyscy przedsiębiorcy sprowadzający pojazdy do Polski zobowiązani są do 
zapewnienia tzw. Sieci Zbierania Pojazdów. Jest to sieć składająca się z co najmniej 3 stacji demontażu 
lub punktów zbierania wycofanych z ruchu pojazdów położonych w różnych miejscach na terenie kraju.

Brak zapewnienia takiej sieci w terminie, może skutkować karą do 20 000 złotych, oraz dodatkową 
karą naliczaną proporcjonalnie do ilości sprowadzanych pojazdów.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie obowiązki nakładane na Deale-
rów na mocy nowej ustawy recyklingowej, przedstawiony zostanie również 

model postępowania pozwalający na dopełnienie wszystkich z nich.

Przepisy zaczną bezwzględnie obowiązywać od 21 stycznia. Czy 
Państwa firma przygotowała się odpowiednio w świetle nad-

chodzących zmian? Czy Państwa firma podpisała już umowę za-
pewniająca sieć recyklingu?

Jeśli nie, to ostatnia szansa by to zrobić już 19 stycznia
w Hotelu Windsor, bezpośrednio po przygotowanym przez nas 

szkoleniu.

SZANOWNI PAŃSTWO,

ZAPRASZAMY !

„Nowa ustawa recyklingowa. 
Nowe obowiązki dealerów samochodów.
Jak się do nich przygotować 
i uniknąć kar?”

U WA G A !
WSZYSCY

 UCZESTNICY SZKOLENIA 
BĘDĄ MOGLI 

BEZPŁATNIE 
ZAWRZEĆ UMOWĘ 

O UTWORZENIU SIECI 
RECYKLINGU!



INFORMACJE 
ORGANIZACYJNE

DATA SZKOLENIA : 19 STYCZNIA 2016 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: HOTEL WINDSOR**** 

  JACHRANKA k. WARSZAWY

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 14.00

KOSZT UCZESTNICTWA DLA JEDNEJ OSOBY:  950 ZŁ NETTO

     AGENDA SZKOLENIA:

      10.00-10.30  

    Rejestracja uczestników

      10.30-12.00  

   Szkolenie  „Nowa ustawa recyklingowa. 
   Nowe obowiązki dealerów samochodów.
   Jak się do nich przygotować i uniknąć kar?”

• Obowiązek utworzenia sieci recyklingu. 

 Warunki umowy,  obowiązki dealera, kary za brak umowy

• Obowiązek zgłoszenia działalności i umowy do Głównego Inspektoratu  

 Ochrony Środowiska

• Obowiązki corocznych sprawozdań

      12.00-12.15 

Wystąpienie organizatora sieci recyklingu dla dealerów

      12.15-14.00 

Podpisywanie przez uczestników szkolenia umów 
o utworzeniu sieci recyklingu 

i odbioru pojazdów
W cenie:

• 950 zł netto
*** Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, 

możliwość podpisania umowy o utworzeniu sieci recyklingu, przerwa kawowa

Zgłaszającemu udział w szkoleniu, przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia. 
W przypadku przekroczenia tego okresu, wycofujący swój udział zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów uczestnictwa.

Dane uczestników szkolenia:

Imię i nazwisko : 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP: 

Tel. Kontaktowy: 

Adres e-mail: 

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY

ZGŁASZAMY UDZIAŁ W SZKOLENIU 
„Nowa ustawa recyklingowa, nowe 
obowiązki dealerów samochodów. 
Jak się do nich przygotować i uniknąć kar?” 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE, ZGŁOSZENIA:  
Karolina Łazińska, tel. : 608-069-614  e-mail: karolina@dealerconsulting.pl

*** Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu,  
materiały szkoleniowe, 

możliwość podpisania umowy 
o utworzeniu sieci recyklingu, 

przerwa kawowa


