
 
 

 

EkoDialog zaprasza na szkolenie: 

„Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – 

 najnowsze zmiany” 

 

Warszawa, 16 grudnia 2019 r.  

Zgłaszający: 

Imię …………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko……………………………………………………………………………………....... 

Stanowisko……………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………… 

Fax………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa firmy…………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP…………………………………………………………………………………………….... 

Adres firmy………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy.……………………………………………………………………………. 

Liczba uczestników przez Państwa zgłoszonych:………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

  

❑❑  OOśśwwiiaaddcczzaamm  iiżż  wwww..  sszzkkoolleenniiee  bbęęddzziiee  ffiinnaannssoowwaannee  ww  ccaałłoośśccii  bbąąddźź  mmiinniimmuumm  ww  7700%%  zzee  śśrrooddkkóóww  

ppuubblliicczznnyycchh  ww  rroozzuummiieenniiuu  uussttaawwyy  oo  ffiinnaannssaacchh  ppuubblliicczznnyycchh..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  mmoożżnnaa  zzaassttoossoowwaaćć  ssttaawwkkęę  

zzwwoollnniioonnaa  VVAATT  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  4433  uusstt..11  ppkktt..  2299  uussttaawwyy  oo  ppooddaattkkuu  oodd  ttoowwaarróóww  ii  uussłłuugg  zz  ddnniiaa  1111  mmaarrccaa  22000044  zz  

ppóóźźnniieejjsszzyymmii  zzmmiiaannaammii..  



 
 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: 

szkolenia@ekodialog.pl  lub faksem na numer: 0 22 257 88 19 

 

LOKALIZACJA: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek  

   Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta  

   (Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali 

   prześlemy na kilka dni przed szkoleniem. 

 

TERMIN:  16 grudnia 2019 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00 

 

KOSZT:  550 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę 

 

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego. 

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych 

(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw. 

 

Fakturę VAT otrzymacie Państwo na szkoleniu, lub pocztą na podany w formularzu 

adres. 

 

Wpłaty prosimy kierować na konto: 

 

EkoDialog Maciej Mikulski 

ul. Stępińska 48/58 lok. 4 

00-739 Warszawa 

 

ING Bank Śląski:  05 1050 1025 1000 0090 9557 2435 

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy szkolenia oraz nazwiska uczestnika(ów). 

 

Prosimy pamiętać o podaniu następujących danych: Nazwa i Adres Firmy oraz NIP,  

w celu otrzymania właściwej faktury. 

 

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania 

płatności. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 3 dni robocze przed datą 

rozpoczęcia szkolenia. W przypadku powiadomienia na mniej niż 3 dni robocze, 

Zleceniodawca ponosi pełne koszty szkolenia. 

 

 

 

mailto:szkolenia@ekodialog.pl


 
 

 

□  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem* organizacji szkoleń EkoDialog Maciej 

Mikulski i akceptuję treści w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zgłoszenia* i akceptuję treści w nich 

zawarte.  

 

Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały podane w tym formularzu 

(uczestnicy szkolenia, osoby kontaktowe) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez EkoDialog Maciej Mikulski w związku ze zgłoszeniem na szkolenie.  

 
*Regulamin oraz warunki zgłoszenia dostępne są na stronie www.ekodialog.pl 



 
 

EkoDialog zaprasza na szkolenie: 

„Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko –  

najnowsze zmiany” 

Warszawa, 16 grudnia 2019r.  

 PROGRAM SZKOLENIA: 

 

1. Wprowadzenie 

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – procedura. 

- Omówienie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

- Określenie zasad kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko 

- Przeanalizowanie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 

2000 

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - procedura. 

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

- Uzupełnianie braków we wnioskach 

- Omówienie zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

- Czas obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

4.  Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organy 

współdziałające. 

5.  Uprawnienia kontrolne organów w stosunku do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

6.  Konsultacje 

 

 

 



 
 

 WYKŁADOWCA:  Jolanta Kochanowska- Radca Prawny 

 

Karierę rozpoczęła w 2003 r. podejmując pracę na stanowisku zajmującym się obsługą 

prawną Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. W 2005 r. 

kontynuowała pracę w Departamencie Instrumentów Ochrony Środowiska w tym samym 

ministerstwie. W latach 2008-2012 jako pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

zajmowała się obsługą prawną Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. W latach 

2009-2010 zajmowała się obsługą prawną Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie 

Gminy Konstancin Jeziorna. Od 2007 r. do chwili obecnej prowadzi szkolenia i wykłady z 

zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej na rzecz administracji rządowej  

i samorządowej oraz osób prawnych i fizycznych. Od 2012 r. jest radcą prawnym.  

Specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym 

uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu 

oceny oddziaływania na środowisko.  

 

LOKALIZACJA: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek  

   Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta  

   (Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali 

   prześlemy na kilka dni przed szkoleniem. 

 

TERMIN:  16 grudnia 2019 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 16.00 

    

KOSZT:  550 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę 

 

Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego. 

Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych 

(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw. 

 

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ: 

• Wykład, 

• Materiały szkoleniowe, 

• Obiad, 

• Serwis kawowy, 

• Zaświadczenia uczestnictwa. 

 

KONTAKT: 

 

szkolenia@ekodialog.pl 

tel. 793 187 724 

 www.ekodialog.pl 

mailto:szkolenia@ekodialog.pl

