
 
 

 
 
 

Konferencja online 
Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania 

odpadów  w czasie epidemii COVID-19 
27-28 maja 2020 

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle 
pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami 
kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się w odpadach komunalnych odpadów z 
kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów.  
Po prawie dwóch miesiącach funkcjonowania w nowej rzeczywistości podsumowujemy stan 
branży odpadowej i pytamy praktyków jak sobie poradzili, w jakim zmierza kierunku rozwija 
się sytuacja i jakie stoją przed nami nowe wyzwania w najbliższym czasie. Specjaliści 
oceniają, że epidemia zostanie z nami jeszcze dwa lata, zatem nasze zakłady muszą 
optymalnie funkcjonować w tym stanie rzeczy. 
Początek epidemii COVID-19 znacznie wpłynął na funkcjonowanie zakładów komunalnych. 
Wdrożone zostały nowe procedury bezpieczeństwa, w wielu przypadkach wpłynęło to także 
na system pracy i logistykę. Zarządy zakładów często same musiały podejmować trudne 
decyzje i ustalać procedury. Epidemia będzie z nami jeszcze długo, a więc warto wymienić się 
najlepszymi rozwiązaniami, aby spokojnie spojrzeć w przyszłość.  

• bezpieczeństwo i higiena pracy (w trakcie i po epidemii COVID-19) – dziś 

zabezpieczamy się przez wirusem SARS-CoV-2, ale przecież codziennie na naszych 

instalacjach mamy do czynienia z zagrożeniem bakteriologicznym. Jak doświadczenia z 

epidemii przydadzą nam się w przyszłości?  

• rynek surowców – epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż surowców. Jakie są 

perspektywy na utrzymanie lub zmianę tych trendów? 

• Zmiana sposobu przetwarzania odpadów w czasie epidemii – co jest odpadem 

zakaźnym, a co nadal komunalnym i gdzie skierować odpady z kwarantanny? Czy 

spalarnie przyjmą dodatkowe odpady, czy możemy przetrzymywać odpady przed 

wpuszczeniem ich na instalację. Wreszcie czy legalne jest zamykanie PSZOKów i 



 
 

składowanie bez przetworzenia, w sytuacji zagrożenia epidemicznego? Czy rozwiązania, które 

teraz stosujemy doraźnie pozostaną z nami na dłużej? 
• rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – prace nad systemem, który jest niezbędny 

do zasilenia gospodarki odpadami niezbędnymi funduszami nie stanęły w czasie epidemii a 

unijny deadline już w czerwcu,  

• efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu – rosnące koszty energii 

oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd przy ciągłej automatyzacji instalacji, wymuszają 

szukanie oszczędności i instalowanie swoich źródeł energii, 

• dobre praktyki w złej sytuacji – polskie firmy odpadowe na razie świetnie sobie radzą, ale co 

jeśli jesienią będziemy mieli większe kłopoty? Zobaczmy jak działały firmy odpadowe z Włoch, 

Hiszpanii i Francji w apogeum epidemii. Nie widzieliśmy tam odpadów zalegających na ulicach, 

mimo tragedii rozgrywających się w szpitalach. Jak poradzili sobie nasi koledzy z Zachodniej 

Europy? 

 
 
Program Konferencji  
Dzień 1 27.05 (środa) 

9.00 Otwarcie Konferencji – Magdalena Dutka oraz Robert Rosa, Abrys 
 

SESJA 1 Aspekty prawne i finansowe wpływające na funkcjonowanie zakładów 
mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów 
Prowadzenie: Robert Rosa, Abrys 

9.05 - 9.15 Stan rynku odpadowego i funkcjonowanie instalacji po trzech miesiącach 
epidemii (główne problemy i rozwiązania, przesunięcia terminów, plany 
awaryjne, ceny i rynek surowców wtórnych itp.) –opracowanie na 
podstawie wywiadów insight z przedstawicielami Instalacji Komunalnych 
Robert Rosa, Abrys 

9.15 - 9.35  Działalność kontrolna GIOŚ i WIOŚ w czasie epidemii  

9.35 – 9.50 Raport UOKiK na temat funkcjonowania Instalacji Komunalnych. Zalecenia 
pokontrolne – Przedstawiciel UOKiK 

9.50 - 10.10 Spory kompetencyjne w ewentualnych roszczeniach i zabezpieczenia 
przed konsekwencjami podjętych działań w trakcie epidemii COVID-19 - 

10.10 – 10.25 Kwestie zabezpieczenia odpowiedzialności zarządu  

10.25 – 11.25 VIDEO CHAT z prawnikami (równoległy z kolejnymi wystąpieniami) 

10.25 - 10.40 Projekty i działania prewencyjne związane z oddziaływaniem wirusa 
COVID-19 na funkcjonowanie zakładów komunalnych  

10.40 - 11.00 Efektywność ekonomiczna i logistyka transportu zakładów komunalnych – 
przedstawiciel Instalacji Komunalnej 

SESJA 2 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy zbiórce i przetwarzaniu odpadów 
komunalnych (nie tylko podczas epidemii COVID-19)  
Prowadzenie: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny 

11.00 - 11.15  Case study instalacji zmagającej się ze stwierdzonym przypadkiem COVID-
19 na instalacji komunalnej – przedstawiciel Instalacji Komunalnej 

11.15 – 11.30 Nowoczesna Instalacja Komunalna przygotowana na zagrożenia 
wirusologiczne i bakteriologiczne  
Sławomir Wnuk, Zakład Utylizacji Odpadów Promnik 



 
 

11.30 - 11.40 Modernizacja oraz dodatkowe wyposażenie instalacji przetwarzania 
odpadów w celu przystosowania jej do pracy w czasie epidemii  

11.40 - 12.00 Zagrożenie wirusowe i bakteriologiczne na instalacji – niewidzialny wróg.  
Rozprzestrzenianie się wirusa na instalacji i środki prewencyjne -   

12.00-12.15 Przerwa 

SESJA 3 Efektywność ekonomiczna i energetyczna oraz automatyzacja zakładu  
Prowadzenie: Jaśmina Labus, Abrys 

12.15 - 12.30 Zwiększanie efektywności energetycznej Instalacji Komunalnych – 
przegląd dobrych praktyk  

12.30 - 12.50 Rynek energii, prognozy zmian cen, zwiększanie efektywności 
przedsiębiorstw komunalnych – przedstawiciel Instytut Energetyki 
Odnawialnej 

12.50 - 14.00 Przegląd technologii zwiększających efektywność energetyczną Instalacji 
Komunalnych (koszty vs. oszczędności, przykłady zastosowań, dostępność 
na rynku, dofinansowanie): 
- fermentacja sucha/mokra 
- kompostowanie 
- fotowoltaika 
- biogaz składowiskowy 
- kogeneracja 

14.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji 

19.00 Wieczorne spotkanie integracyjne -  ABRYSÓWKA online 

 
Dzień 2  
 

 
28.05 (czwartek) 

SESJA 4 Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – szansa na 
dofinansowanie systemu gospodarki odpadami 
Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny 
 

9.00 - 9.20 Kierunki prac Ministerstwa Klimatu dotyczące wprowadzenia w Polsce 
ROP  

9.20 - 9.35 ROP jako szansa finansowego wsparcia systemu w czasie zapaści 
finansowej – przedstawiciel Związek Miast Polskich 

9.35 – 9.50 Stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie wprowadzenia systemu 
ROP – przedstawiciel ZGWRP 

9.50 – 10.00 Perspektywa przemysłu opakowaniowego - przedstawiciel producentów 
opakowań 

10.00 - 10.10 Doświadczenia producentów opakowań aluminiowych – Fundacja RECAL 

10.10 - 10.25 Stanowisko Instalacji Komunalnych ws. ROP  
Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw” 

10.25 - 11.15 Panel dyskusyjny – w oczekiwaniu na ROP. 
Prowadzenie: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny 
- przedstawiciel Ministerstwa Klimatu  
- przedstawiciel ZMP 
- przedstawiciel ZGWRP 
- przedstawiciel producentów  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

Kontakt do koordynatora konferencji:  
  Jaśmina Labus  
  j.labus@abrys.pl  
  784 036 987 

- Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG 
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw” 
- przedstawiciel Fundacja RECAL 

11.15-11.30 Przerwa 
 

SESJA 5 Rynek surowców – jak epidemia COVID-19 wpłynęła na popyt i podaż 
surowców 
Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny 

11.30 - 11.45 Rynek surowców – szanse i perspektywy przed i w trakcie COVID-19 z 
perspektywy recyklera -  przedstawiciel Stowarzyszenie Polski Recykling 

11.45 - 12.00 Większe zapotrzebowanie na RDF – chwilowa szansa dla instalacji czy 
trwały trend?  

12.00 - 12.10 Wystąpienie partnera 

12.10-12.25 Rynek surowców – szanse i perspektywy przed i w trakcie COVID-19 z 
perspektywy RIPOK  
Daniel Stawecki, GPK-SUEZ Głogów 

12.25-13.00 Panel dyskusyjny – Rynek surowców 
Prowadzenie: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny 
- recyklerzy 
- Daniel Stawecki, GPK-SUEZ Głogów 
Tematy:  
- zmiany cen na rynku surowców wtórnych, 
- możliwości odstąpienia od poziomów recyklingu wymaganych w 2020, 
 

13.00 Zakończenie drugiego dnia konferencji 
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