
HARMONOGRAM*
II MIędzynarodowa Konferencja 
LogIstyKa odzysKu – odpady
Temat wiodący: 
Bioodpady – najnowsze trendy i inspiracje
14-15.09.2015, Wrocław, Hotel Śląsk

14 września 2015 r. 
PierWszy dzień ii MiędzynarodoWej Konferencji 
LogisTyKa odzysKu – odPady

11.30 Wyjazd busem do zakładu gospodarowania odpadami gaĆ sp. z o.o.

13.00-14.00 zwiedzanie zakładu

14.00 Powrót busem do Wrocławia
(opcjonalnie, po wcześniejszej deklaracji)

Bankiet wieczorny w Hotelu Śląsk

19.00-23.00 oficjalne rozpoczęcie konferencji/rozmowy biznesowe

15 września 2015 r. 
drugi dzień ii MiędzynarodoWej Konferencji 
LogisTyKa odzysKu – odPady 

9.00-10.00 rejestracja uczestników/zwiedzanie eXPo

10:00-10:15 otwarcie konferencji  

dr katarzyna Michniewska, Prezes zarządu, eko cykl organizacja 
odzysku opakowań s.a.

Były pracownik działów logistyki największych światowych 
koncernów fMcg (L’oréal i Kraft jacobs Polska) odpowiedzialna 
za plany produkcyjne i zamówienia do fabryk z całej europy; 
praktyczne doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami 

zdobyła, prowadząc od 2002 organizację odzysku opakowań o największej liczbie 
klientów wśród organizacji odzysku opakowań w Polsce; zawodowe zainteresowania 
wiąże z problematyką roli logistyki odzysku w tworzeniu wartości dodanej w sieciach 
dostaw; obroniła pracę doktorską w tym zakresie (sgH, Warszawa). absolwentka 
Wydziału zarządzania i informatyki (ue, Wrocław) – specjalizacja logistyka. dyplom 
Wydziału Prawa (uW, Warszawa) - prawo spółek handlowych.

i Blok – PuBliczne kaMPanie edukacyjne w Budowaniu zBiórki 
BioodPadów
10.15-10.45 Stan zbiórki bioodpadów w Polsce

Hanna Marlière, envi-Pro

specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
od 10 lat związana z branżą przetwarzania odpadów, w tym 
w szczególności odpadów ulegających biodegradacji. aktywnie 
uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, 
konsultantka krajowych (Pigo) i międzynarodowych (eeB, ecn, fead) 

organizacji branżowych. autorka licznych publikacji.

10.45-11.15 Kampania edukacyjna na terenie gminy – case study

jolanta osiak, Kierownik działu edukacji ekologicznej, 
M&M consulting

Koordynator ogólnopolskich projektów edukacji ekologicznej 
dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym także 
dofinansowanych z nfoŚigW. Wiedzę teoretyczną zdobyła w trakcie 
Międzywydziałowego studium ochrony Środowiska (sggW, 

Warszawa) oraz podczas równoległych studiów Pedagogicznych (sggW, Warszawa). 
umiejętności w praktyce wykorzystuje podczas szkoleń i warsztatów. zainteresowania 
zawodowe wiąże z możliwościami i efektywnością podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. redaktor czasopisma Logistyka odzysku i MiniLo&aniela. 
członek zarządu fundacji Korporacyjnej rozwoju społeczeństwa ekologicznego eko cykl.

11.15-11.45 Doświadczenia w budowaniu systemu zbiórki bioodpadów

andrzej sobolak, Prezes zarządu, zakład gospodarowania 
odpadami sp. z o.o.

absolwent Politechniki Wrocławskiej i doktorant uniwersytetu 
ekonomicznego w Poznaniu. ekspert w modelowaniu 
i optymalizacji systemów gospodarowania. aktywnie uczestniczy 
w pracach nad zmianami w prawie odpadowym.

11.45-12.00 debata

12.00-12.30 Przerwa kawowa/zwiedzanie eXPo

ii Blok – wydoBywanie BioodPadów ze struMienia odPadów 
zMieszanycH
12.30-13.00 Wymagania firm recyklingowych w zakresie czystości strumienia do 

recyklingu na przykładzie firmy Conkret Sp.J.

dominik krywionek, specjalista ds. ochrony Środowiska i P.Poż., 
conKreT z. r. Trejderowscy sp. j.

absolwent uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego  
im. j.j. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych  
w zakresie BHP na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Były pracownik agencji państwowej zajmującej się weryfikacją 

realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ue. obecnie specjalista ds. ochrony 
Środowiska w firmie conKreT sp. j. gdzie zajmuje się koordynacją działań firmy  
w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

konferencję PoProwadzi
wojciech s. wocław – zawodowy 
konferansjer, popularyzator wiedzy 
z savoir-vivre’u, etykiety w biznesie 
i dress code’u, pisarz.



13.00-13.30 Selektywne zbieranie bioodpadów w gminach: regulacje i efekty

tomasz styś, ekspert w obszarze samorząd terytorialny, instytut 
sobieskiego

niezależny konsultant doradzający podmiotom prywatnym 
i publicznym. autor i współautor wielu opracowań z dziedziny 
gospodarki odpadami, m.in. raportu „rynek gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030” oraz 

analiz: „nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wybrane aspekty”, 
„Pomiędzy monopolem a chaosem. 'rewolucja śmieciowa' w działaniu” i „Wpływ 

nowelizacji ustawy o odpadach na system gospodarowania odpadami komunalnymi”.

13.30-14.00 Kompostowanie bioodpadów na przykładzie technologii GORE®Cover

ireneusz suszyna, specjalista w dziedzinie mechanicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych i przemysłowych  
oraz produkcji paliw rdf, eQuiPo sp. z o. o. 

Wieloletni pracownik firmy eQuiPo sp. z o. o. posiadający 
doświadczenie w branży gospodarki odpadami.

14.00-14.15 debata

14.15-14.55 Przerwa obiadowa/zwiedzanie eXPo

Blok iii – innowacje w GosPodarce BioodPadaMi - najlePsze 
Praktyki
14.55-15.25 Bioodpady - wojna priorytetów – żywność czy energia na przykładzie 

doświadczeń spółki GWDA Piła

tomasz wojciechowski, Prezes zarządu, spółka Wodno-Ściekowa 
gWda sp. z o.o.

absolwent uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy, otwarty przewód doktorski w dyscyplinie 
agronomia na uTP Bydgoszcz (doktorant). Prezes zarządu spółki 
spółka Wodno-Ściekowa gWda sp. z o.o. Przewodniczący rady 

nadzorczej spółki fotowoltaika Piła sp. z o.o. Pełnomocnik sektora komunalnego izby 
gospodarczej Północnej Wielkopolski, członek european compost network. Biegły 
sądowy przy sądzie okręgowym w Poznaniu w zakresie ochrona środowiska.

15.25-15.45 System EMAS jako narzędzie zarządzania ochroną środowiska

cezary Bańkowski, specjalista ds. certyfikacji, centrum certyfikacji 
jakości, Wojskowa akademia Techniczna im. jarosława 
dąbrowskiego

absolwent kierunku „zarządzanie i Marketing”, specjalizacja 
„zarządzanie przez jakość” na Wydziale inżynierii Produkcji 

Politechniki Warszawskiej. od 2005 roku pracownik zakładu 
systemów jakości i zarządzania przekształconego później w centrum certyfikacji 
jakości. obecnie pracujący na stanowisku specjalisty ds. certyfikacji oraz Koordynatora 
systemów eMs i eMas. auditor iso 9001 oraz iso 14001.

15.45-16.15 Obowiązki w zakresie zbiórki bioodpadów

Grzegorz walętrzak, specjalista ds. ochrony Środowiska, 
M&M consulting 

absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku ochrona 
Środowiska. Prowadzi liczne audyty środowiskowe, podczas 
których pomaga przedsiębiorcom zweryfikować ciążące na 
nich obowiązki z zakresu ochrony środowiska. uczestnik wielu 

konferencji oraz szkoleń o tematyce gospodarowania odpadami przemysłowymi 
oraz komunalnymi. codzienne doradztwo z zakresu ochrony środowiska pozwala 
mu na ciągły kontakt z problemami jakie napotykają przedsiębiorcy prowadzący 
różne działalności ingerujące w środowisko naturalne. jego zainteresowaniami poza 
gospodarką odpadami są technologie stosowane w oczyszczaniu wody i ścieków.

16.15-16.30 debata

16.30-16.40 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie Konferencji

Miejsce: 
Hotel Śląsk, ul. oporowska 60, Wrocław 
www.hotel-slask.pl
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