
 
Organizator:                                                                                                  Współorganizatorzy: 

 
 

XIX KONFERENCJA  

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI 
Plany inwestycyjne – potrzeba czy konieczność? 

 2 – 4 września 2015 r.,  Bydgoszcz 

                 CYKL KONFERENCJI ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

RADA PROGRAMOWA 
prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński 

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka 
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza 

Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy 
 

2 września 2015 r. (środa), Hotel Słoneczny Młyn****, ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz 

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

9:30 OTWARCIE KONFERENCJI  

SESJA I NOWE  WOJEWÓDZKIE PLANY  GOSPODARKI  ODPADAMI – JAK WPŁYNĄ NA BRANŻĘ ? 

10:00 KPGO – stan zawansowania prac  
Przedstawiciel**, Ministerstwo Środowiska 

10:20 WPGO i plany inwestycyjne w nowej rzeczywistości prawnej – przeszkoda czy pomoc? 
dr Jędrzej Bujny, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k, Poznań 

10:40 PIPOK jako nowy element systemu gospodarowania odpadami a WPGO 
Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy 

11:00 Przyszłość funkcjonujących instalacji w obliczu tworzenia planów inwestycyjnych  
Spełnienie warunków dla instalacji regionalnej i ponadregionalnej 
Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wrocław 

11:20 Pytania i dyskusja 

  11:35 PRZERWA NA KAWĘ  

11:55 Aktualizacja WPGO to nie tylko plany inwestycyjne, na co należy zwrócić uwagę? 
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka 

12:15 PANEL DYSKUSYJNY – JAK AKTUALIZACJA WPGO WPŁYNIE NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 
Prowadzący: Lech Bojarski, z-ca redaktor naczelnej miesięcznika „Przegląd Komunalny” 

 Paneliści:  
• Przedstawiciel**, Ministerstwo Środowiska 
• Przedstawiciel**, Związek Miast Polskich 
• Adam Musiała, Urząd Miasta Bydgoszczy 
• Ryszard Deluga, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
• Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wrocław 

13:00 LUNCH 

SESJA II RYNEK NA ZAKRĘCIE? PRZETWARZAĆ, SPALAĆ, A MOŻE… 

14:00 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – znaczenie dla regionalnej gospodarki odpadami 
Tomasz Gulczewski, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., Bydgoszcz 

14:20 Zrównoważone gospodarowanie odpadami – istniejące przepisy prawne a realia i ekonomia 
Agnieszka Spodzieja, EQUIPO Sp. z o. o., Łódź 

14:40 Recykling i odzysk tworzyw sztucznych w świetle "Circular Economy" 
Kazimierz Borkowski, PlasticsEurope Polska, Warszawa 



14:55 Proces fermentacji odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych oraz odpadów zielonych  
Waldemar Witkowski, Eggersmann Anlagenbau Kompoferm Polska Sp. z o.o., Wągrowiec 

15:15 Naprawa szkody w środowisku na podstawie wybranych decyzji RDOŚ 
Paweł Holnicki-Szulc, AIG Environmental Liability Europe, Warszawa 

15:30 Zasada „close loop” –  nowy trend w Europie 
Hanna Marlière, Envi-Pro, Poznań 

15:50 Pytania i dyskusja 

16:05 PRZERWA NA KAWĘ 

SESJA III JAK  ZWIĘKSZYĆ  EFEKTYWNOŚĆ  RIPOK? 

16:45 Doświadczenia w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu  
–  wprowadzenie do wyjazdu technicznego 
Violetta Sartanowicz, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO”, Włocławek 

17:05 Pierwszy krok w procesie efektywnej obróbki odpadów na przykładzie ZUOK Olsztyn 
Łukasz Birecki, Agrex-Eco Sp. z o.o., Warszawa 

17:15 System unieszkodliwiania odpadów dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową  
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 
Edmund Młodzikowski, URBIS Spółka z o.o., Gniezno 

17:35 Prowadzenie procesu biostabilizacji lub kompostowania w różnych wariantach technologicznych  
na przykładzie wybranych instalacji 
Przedstawiciel, AK Nova, Poznań 

17:45 Rozbudowa instalacji MBP o moduł fermentacji metanowej – wyzwania i szanse 
Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik GmbH, Drezno 

17:55 Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach 
Tomasz Wadas, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Puławy 

18:15 Pytania i dyskusja. Podsumowanie dnia 

20:00 KOLACJA BIESIADNA W DWORZE HULANKA 

    
Dwór przenosi swoich Gości w bajkowy świat, a niewiasty i panów wielce smakowitą kuchnią kusi. Jak okoliczna wieść niesie 
odbywają się tutaj biesiady, na których króluje tradycyjna polska kuchnia, a strawy nigdy nie zabraknie.  
 

3 września 2015 r.  (czwartek) 

SESJA IV JAK  ZWIĘKSZYĆ  EFEKTYWNOŚĆ  RIPOK ? –  CD 

9:30 
 

Narzędzia informatyczne wspomagające system zarządzania odpadami 
Ewelina Nartowska, Urząd Miasta Kielce 

9:50 
 

Zintegrowany system informatyczny dla zakładów gospodarki odpadami – efektywne zarządzanie zasobami 
Wojciech Stefaniak, Unisoft Sp. z o.o., Gdynia 

10:00 
 

Optymalny system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi – na podstawie dwuletnich doświadczeń   
Adam Rogaliński, Urząd Miasta Kielce 

  10:20 
 
 

Przegląd  doświadczeń austriackiej firmy w obszarze kompleksowej gospodarki odpadami – prezentacja sprawdzonych 
i skutecznych rozwiązań wykorzystanych w urządzeniach produkowanych przez IFE 
Jarosław Dąbrowski, IFE Aufbereitungstechnik GmbH, Waidhafen/Ybbs, Austria 

10:30 
 

Neutralizacja substancji szkodliwych i złowonnych 
Marek Szatkowski, WESTRAND Sp. J., Warszawa 

10:40 Pytania i dyskusja 

10:55 PRZERWA NA KAWĘ 

SESJA V NOWY BAT I BREF – JAKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA FUNKCJOMUJĄCE ZAKŁADY I PLANOWANE INWESTYCJE 

11:20 System planowania w gospodarowaniu odpadami w ustawodawstwie polskim 
prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński 

11:40 Rewizja dokumentów referencyjnych BAT (NDT) dla przetwarzania i termicznego  
przekształcania odpadów – prace Technicznych grup roboczych 
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska 

12:00 BAT’y, BREF’y i konkluzje BAT’ów w związku z funkcjonowaniem instalacji gospodarki odpadami 
prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 

12:20 Pytania i dyskusja 



12:30 PRZERWA NA KAWĘ 

SESJA VI 
 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PPP W UJĘCIU HYBRYDOWYM  JAKO SZANSA  
NA MODERNIZACJĘ ZAKŁADU  

12:45 Konkurencja a rynek gospodarki odpadami 
Wojciech Hartung, Domański Zakrzewski Palinka sp. k., Warszawa 

13:05 Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarce odpadami – współfinansowanie bankowe 
Przedstawiciel, Bank Ochrony Środowiska S.A., Warszawa 

13:25 Wpływ jakości przetargów publicznych na efektywność gospodarowania odpadami – doświadczenia rynku 
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 

13:35 Projekty hybrydowe – nowe możliwości finansowania inwestycji 
Katarzyna Dudziak, dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, Poznań 

13:55 „Otwarta furtka” –  umożliwienie partnerowi prywatnemu wnioskowania o dofinansowanie  
Witold Grzybowski, ekspert PPP, partner Collect Consulting 

14:15 Pytania i dyskusja 

14:35 LUNCH 

SESJA VII EGZEKUCJE NAŁOŻONYCH KAR – JAK JEST, A JAK BYĆ POWINNO 

15:35 W jaki sposób WIOŚ może egzekwować kary 
Hanna Kończal, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Poznań 

15:55 Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gospodarki odpadami 
Tadeusz Bąkała, P.W. „TECH-POL”, Puławy 

16:15 Orzeczenia RIO w sprawie uchwał rad gmin dotyczących gospodarki odpadami  
Przedstawiciel, Regionalna Izba Obrachunkowa, Bydgoszcz 

16:35 Kontrola spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych przedsięwzięcia od projektowania do odbioru 
Wioletta Wasieczko, Powiatowa Sanitarno Inspekcja 

16:55 Pytania i dyskusja. Zakończenie obrad 

19:30 KOLACJA GRILLOWA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

4 września 2015r., (piątek) 

WYJAZD TECHNICZNY * 

 9:00         Uczestnicy wyjazdu technicznego zostaną podzieleni na następujące grupy: 
-  ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego i  Exploseum DAG Fabrik Bromberg; 
-  ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego i  Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza; 
-  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu i ZTPOK dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. 
*Prosimy o wybranie jednej opcji i zaznaczenie jej na KARCIE ZGŁOSZEIA  (liczba osób w grupach jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń) i przygotowanie się do wizyty 
- uwzględnienie warunków panujących na instalacji (tj. pył, błoto itp.) pod kątem garderoby oraz założenie krytego obuwia na płaskiej podeszwie. 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 

Bydgoszcz staje się liderem w dziedzinie ekologii za sprawą Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych, który wkrótce zostanie oddany do użytku. Jego 
wybudowanie zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE  
w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli 
uniknąć ewentualnych kar. Pracować będzie 24h/dobę, produkując energię elektryczną i cieplną  
z odpadów, którą otrzymają mieszkańcy Bydgoszczy. ZTPOK będzie instalacją nowoczesną, 
spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska. 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu 

RZUOK w Machnaczu działa od 2001 roku. Zakład posiada składowisko odpadów oraz instalację  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w której skład wchodzą sortownia odpadów 
komunalnych, a także instalacja do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych 
otrzymywanych jako frakcja podsitowa o wielkości 0 – 80 mm. 
Instalacja MBP posiada łączną moc przerobową 35 tys. Mg/rok, a prowadzone są w niej 
kompostowanie selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych, biostabilizacja tlenowa 

odpadów otrzymywanych jako frakcja podsitowa, biosuszenie odpadów powstających z rozbiórki pryzmy energetycznej oraz 
biosuszenie frakcji nadsitowej odpadów otrzymywanych w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadów. 
 
Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza 



Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza to jeden z najnowocześniejszych 
zakładów tego typu w Polsce. W jego skład wchodzi zespół instalacji obejmujących: składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, instalację do mechanicznego przetwarzania 
(sortowania odpadów) o wydajności 40 000 Mg/rok oraz instalację do biologicznego przetwarzania 
odpadów (procesy biologicznej stabilizacji i kompostowania) o wydajności 26 500 Mg/rok. 
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwia wielowariantowe 
przetwarzanie odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki. Instalacja  

do mechanicznego przetwarzania odpadów w podgrudziądzkim Zakurzewie pozwala na maksymalny odzysk surowców 
przeznaczonych do recyklingu, a także frakcji wysokokalorycznej, z której następnie Zakład produkuje paliwo alternatywne (RDF). 
Wysoki stopień odzysku osiągany jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń, tj. separatory optopneumatyczne, 

separatory metali żelaznych i nieżelaznych, czy też  separator balistyczny.  
Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów stanowi zadaszona hala, wyposażona w 16 zamkniętych komór tzw. 
bioreaktorów, w których zachodzą procesy biologicznej stabilizacji oraz kompostowania odpadów organicznych. 

EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg 
Pierwotnie fabryka, w której budynkach powstała ekspozycja, przeznaczona była do zadań militarnych III Rzeszy produkując m.in. 
trotyl, nitroglicerynę i proch bezdymny, zaspokajając 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na froncie wschodnim. 
Prezentowane budynki i ich surowe wnętrza snują mroczną opowieść o niewolniczej pracy przymusowej ok. 40 tys. robotników, 
jeńców wojennych oraz więźniów. Linia produkcyjna strefy produkcji nitrogliceryny (NGL), którą poruszają się zwiedzający, 
ograbiona z aparatury przez Armię Czerwoną, została malowniczo wkomponowana w pofałdowany teren leśny wtapiając  
się w przyrodę i współegzystując z nią. 

 
                                                źródło MOB 

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I OBIAD 
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
** Wysłano zaproszenie 

***Połączenie online 

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
 
 

1. Termin konferencji: 2-4 września 2015 r.  

2. Miejsce konferencji: Hotel Słoneczny Młyn****, ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz, T. + 48 52 561 31 
00, e-mail: hotel@sloneczny.eu, www.sloneczny.eu 

3. Biuro konferencji czynne będzie przed salą obrad od godz. 9:30 dnia 2 września 2015 r. do zakończenia 
obrad. 

4. Konferencja ma charakter szkoleniowy. Zaświadczenia o udziale w konferencji wydawane będą na 
Państwa prośbę. 

5. Opłata za udział jednej osoby w konferencji wynosi:  

- 1290 zł netto + 23% VAT (1586,70 zł brutto)   

Opłata obejmuje: uczestnictwo w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych, udział w 
imprezach towarzyszących, koszty  wyżywienia w dniach 2-4 września  oraz koszty organizacyjne. 

6. Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w co najmniej 70% ze 
środków publicznych zwolniony jest z VAT. 

7. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:  

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań 
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286 

do dnia 19 sierpnia 2015 r. z dopiskiem „Konferencja  12/15” 

8. Warunkiem zgłoszenia do udziału jest rejestracja on-line poprzez stronę www.abrys.pl/szkolenia-i-
konferencje  



lub przesłanie karty zgłoszenia na numer fax +48 61 655 81 22 lub adres e-mail: p.pelczyk@abrys.pl  
do dnia 19.08.2015 r. O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Zakwaterowanie: Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Campanile 
Bydgoszcz*** ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. Abrys Sp. z o.o. dokonuje tylko rezerwacji 
miejsc hotelowych. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za noclegi we własnym zakresie. Doba hotelowa 
rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00  w dniu wyjazdu. W cenę noclegu 
wliczony jest podatek VAT, śniadanie w formie bufetu, bezprzewodowy Internet.  

Hotel  Campanile Bydgoszcz***, ul. Jagiellońska 59, 
Bydgoszcz 
- pokój 1-osobowy – 225 zł  
- pokój 2-osobowy – 260 zł 
Przy hotelu znajduje się płatny parking.  
Koszt usługi parkingowej wynosi 30 zł brutto za 
dobę. Ilość miejsc noclegowych i parkingowych jest 
ograniczona. 
 

UWAGA! Nie ma już dostępnych miejsc 
noclegowych w Hotelu Słoneczny Młyn**** 

10. Obiadokolacja w dniu 1.09.2015 r.: Istnieje możliwość rezerwacji obiadokolacji w hotelu w dniu poprzedzającym 
konferencję. Abrys Sp. z o.o. dokonuje rezerwacji obiadokolacji. Każdy z uczestników uiszcza opłatę za obiadokolację 
we własnym zakresie w hotelu.  

11. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 31.07.2015 r. UWAGA: rezygnacja po tym terminie 
zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w konferencji oraz za zarezerwowane noclegi.  

12. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może 
wziąć udział inny pracownik firmy. 

13. W przypadku nieskorzystania z zarezerwowanej usługi hotelowej lub/i obiadokolacji uczestnik obciążony 
zostanie ustalonymi przez hotel kosztami rezygnacji z zarezerwowanego noclegu lub/i obiadokolacji.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji, niewykonanie przez nich, bądź 
niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu imprezy zgodnie z "Warunkami 
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Abrys Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu", dostępnymi na stronie: 
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/warunki-uczestnictwa/ 

16. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek 
środków audio -wizualnych. 

17. Powyższe warunki organizacyjne nie mają zastosowania dla zgłoszeń przesłanych po terminie 19.08.2015 r. W tym 
przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem. 

18. Informacji na temat możliwości prezentacji oferty firmy podczas konferencji udzieli:  
Piotr Drozdowski T. +48 61 655 81 29,  M. +48 608 376 797, e-mail: p.drozdowski@abrys.pl 

19. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli:  
Paulina Pelczyk T. +48 61 655 81 22,  M. +48 784 036 990, e-mail: p.pelczyk@abrys.pl 
 


