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Szanowni Państwo,  

W imieniu Forum ISO 14000 zapraszam serdecznie do udziału w warsztacie doskonalącym dla audytorów 

wykonujących audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (z jednostek posiadających akredytację 

w zakresie Dave-02) oraz osoby wspierające procesy związane z audytami (organizacja, szkolenia 

zespołu, nadzór).  

Data: 25.02.2022 r (piątek)  

W godzinach 9.00 – 15.00  

Koszt udziału: 800 zł netto 

Kontakt przed szkoleniem w sprawach uczestnictwa:  

• Katarzyna Jenczyk, sekretariat Forum ISO, (zgłoszenia, faktury, rozliczenia) tel. 516 49 89 35, 

e-mail: sekretariat@pfiso14000.org.pl 

• Marta Krawczyk Forum ISO (pyt. o uczestnictwo, organizacja) tel. 512-229-313 

• W dniu przyjazdu – Nina Leszczyńska – Dudek (dojazd) tel. 510 251 730  

Miejsce szkolenia: Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego REMONDIS 

Electrorecycling Sp. z  o.o. w Błoniu k. Warszawy, ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie 

Zakład funkcjonuje od 2012 roku, posiada pozwolenie zintegrowane na przetworzenie 35 000 

Mg elektroodpadów rocznie. W zakładzie prowadzony jest automatyczny i ręczny demontaż odpadów  

w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wszystkich grup. Główną specjalizacją zakładu 

jest przetwarzanie sprzętu chłodniczego w instalacji do automatycznego przetwarzania urządzeń 

chłodniczych. Poza tym w zakładzie znajdują się linie do ręcznego demontażu TV i monitorów, 

wielkogabarytowego oraz małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Program  

8.30 – Przyjazd uczestników, kawa, przekąski 

9.00 – 9.10 Wstęp, powitanie, Marta Krawczyk, Stowarzyszenie Forum ISO 14000 

9.10 – 10.00 Praktyczne omówienie roli zakładów przetwarzania w systemie gospodarowania zużytym 

sprzętem z uwzględnieniem ich specjalizacji, Nina Leszczyńska-Dudek 

10.00 – 11.30 Zwiedzanie zakładu przetwarzania z omówieniem procesów związanych z jego 

funkcjonowaniem (cześć dot. produkcji); magazynowanie odpadów – na co zwrócić uwagę, gdzie 

szukać nieprawidłowości, Robert Wawrzonek, Remondis Electrorecycling 

11.30 - 11.45 Przerwa 

11.45 – 13.30 Analiza danych versus procesy w zakładzie przetwarzania  ZSEIE (dokumentacja, 

ewidencja odpadów, sprawozdawczość, bilanse masowe). Omówienie potencjalnych nieprawidłowości 

w zakładach przetwarzania, Nina Leszczyńska-Dudek 

13.30 – 14.00  Lunch (na miejscu) 

14.00 - 15.00  Podsumowanie, dyskusja, zakończenie,  Nina Leszczyńska-Dudek, Marta Krawczyk  



 
 

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000  

Siedziba: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, 
adres do korespondencji: ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk 
tel..516 49 89 35 
email:sekretariat@pfiso14000.org.pl  
Punkt informacyjny Częstochowa: tel. 34 321 43 80 

Konto: mBank 15 1140 2004 0000 3602 7934 0205 
NIP: 951-17-13-993 
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000080182 

 

PROWADZĄCY WARSZTAT: 

Przedstawiciel REMONDIS Electrorecycling dr inż. Robert Wawrzonek – absolwent Wydziału Inżynierii 

Środowiska Politechniki Warszawskiej, od blisko 20 lat związany z branżą ochrony środowiska  

w szczególności gospodarowania odpadami. Autor licznych ekspertyz, opracowań, raportów i publikacji 

poświęconych sektorowi gospodarki odpadami, prelegent i uczestnik szeregu konferencji branżowych. 

Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

z praktyczną wiedzą na temat sposobu i rynku zagospodarowania elektroodpadów, zdobytą w czasie 

pracy na różnych stanowiskach w spółkach i organizacjach związanych z tym obszarem rynku. 

Nina Leszczyńska-Dudek - praktyk, kilkunastoletni staż w branży odpadowej (w zakładzie przetwarzania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów 

oraz doradztwa w obszarze spełniania wymagań prawnych z zakresu gospodarki odpadami (analiza aktów 

prawnych w korelacji z praktyką). Praktyczna wiedza w zakresie funkcjonowania Bazy Danych  

o Odpadach. Wieloletnia współpraca z organami kontrolującymi przedsiębiorców z branży odpadowej  

- w tym WIOŚ, GIOŚ, Urzędy Marszałkowskie. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą 

świadcząc usługi związane z gospodarką odpadami w zakresie doradztwa, szkoleń oraz kampanii 

edukacyjnych. 

KWESTIE ORGANIZACYJNE:  

Prosimy o zaznaczenie w formularzach:  

• Obiad – dieta zwykła/wegetariańska 

• Prosimy o zgłoszenie samochodu (rezerwacja miejsca parkingowego) 

• Organizacja noclegów we własnym zakresie 

Wskazówki dojazdu:  

zjazd z autostrady A2 w kierunku Błonie ulicą Grodziską, skręt w prawo na ul. Żukówka, następnie w 

lewo na ulicę Ekologiczną 

wjazd od strony DK nr 92, w kierunku ul. Grodziskiej, skręt w lewo ul. Łąki (za przejazdem kolejowym), 

następnie w prawo na ul. Ekologiczną 

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!  

 


