HARMONOGRAM*
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
LOGISTYKA ODZYSKU - ODPADY
Temat wiodący: Odpady opakowaniowe z gospodarstw
domowych - nowe przepisy

11.30-11.50

Debata

11.50-12.10

Przerwa kawowa i zwiedzanie EXPO

12.10-12.40

Wrocław, Hotel Śląsk
22 września 2014 r. Uroczyste otwarcie Konferencji
Bankiet wieczorny w Hotelu Śląsk **
19.00-20.00

Atrakcja wieczoru – stand up Joanny Bartel

20.00-02.00

Kolacja
Zabawa z DJ-em

12.40-13.00

23 września 2014 r. Drugi dzień konferencji
harmonogram

13.00-13.20

9.30-10.00

Rejestracja uczestników spotkania i zwiedzanie EXPO

10.00-10.15

Otwarcie konferencji - dr Katarzyna Michniewska

10.15-10.40

10.40-11.05

11.05-11.30

ORGANIZATOR:

Edukacja ekologiczna jako nowy obowiązek gmin
- podstawy prawne zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz.
897 z późn. zm),
- preferowane przez gminy sposoby realizacji obowiązku edukacji
ekologicznej i ich skuteczność,
- koszty ponoszone przez gminy na edukację ekologiczną.
Paulina Polakiewicz
Specjalista ds. szkoleń i konferencji
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Formy edukacji ekologicznej
- atrakcyjne i skuteczne działania edukacyjne,
- przykłady akcji edukacyjnych dla całego przekroju
społeczeństwa: dzieci, dorosłych, osób starszych,
- przykłady działań edukacyjnych w gminnych szkołach i przedszkolach.
Jolanta Osiak
Redaktor, szkoleniowiec
M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska
Dokumenty DPO/DPR dotyczące odpadów opakowaniowych
pochodzących z gospodarstw domowych
- podstawa prawna wg. Ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888),
- 50% odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw
domowych – nowy obowiązek organizacji odzysku opakowań,
- podmioty wystawiające dokumenty DPO i DPR w przypadku
odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw
domowych.
Błażej Fidziński
Specjalista ds. recyklingu i edukacji ekologicznej
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
WSPÓŁORGANIZATOR:

City mining a zamykanie składowisk
- wyjaśnienie pojęcia city mining,
- polskie wysypiska śmieci kopalnią złota,
- aspekty ekologiczne i ekonomiczne city mining.
Piotr Grodkiewicz
Specjalista ds. ochrony środowiska
M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska
Sortowanie optyczne frakcji materiałowych przeznaczonych
do recyklingu: papieru, tworzyw sztucznych, szkła. Efektywność,
warunki techniczne i technologiczne, ekonomika.
Mariusz Rajca
Prezes Zarządu
TOMRA Sorting Sp. z o.o.
Poprawna klasyfikacja odpadów
- znaczenie poprawnej klasyfikacji odpadów,
- klasyfikacja odpadów – krok po kroku,
- przykłady niektórych odpadów oraz ich poprawna klasyfikacja,
- najczęstsze błędne klasyfikowanie odpadów.
Grzegorz Walętrzak
Specjalista ds. gospodarki odpadami
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

13.20-13.40

Debata

13.40-14.20

Obiad i zwiedzanie EXPO

14.20-14.40

Spalarnia odpadów Maishima w Osace (Japonia)
- dlaczego jest wyjątkowa,
- wyposażenie i możliwości przerobu,
- zasady działania i funkcjonowania zakładu.
Artur Brodzik
Kierownik działu sprzedaży
M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska

14.40-15.00

Nowoczesne rozwiązania wspomagające selektywną zbiórkę odpadów
dr Paweł Hanczar
Katedra Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

15.00-15.25

Prelegent w ramach pakietu
sponsorskiego

15.25-15.45

Debata

15.45-16.00

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Cennik dostępny na stronie:
konferencja.ekocykl.org

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji
** koszt udziału 200 zł netto/osobę

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 15 sierpnia 2014 r.
Koszt udziału 690 zł netto/osobę.
Zakwaterowanie w Hotelu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Uczestnicy Konferencji mogą uzyskać RABAT na usługi noclegowe.
W tym celu prosimy o kontakt z Pauliną Polakiewicz,
szkolenia@ekocykl.org, 512 108 434.

sponsor:

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. • ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław • Adres korespondencyjny: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
Kontakt: Agnieszka Karpińska, tel. kom. 515 118 981, e - mail: agnieszka.karpinska@ekocykl.org

konferencja.ekocYkl.org
fb.com/odpadyopakowaniowe

