2. Czesko-polska konferencja

Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji
kalorycznej
29-31 maja 2019, Ołomuniec – Kraków – Brno
Patronat:

Partner strategiczny:

Partner główny:

Partnerzy:

Współpraca:

Program (z dnia 08.04)

29 maja 2019 (środa)
09:00

Rejestracja i poczęstunek kawowy

09:30

Otwarcie konferencji:
Richard Brabec*, Wicepremier, Minister Środowiska w Czechach
Henryk Kowalczyk*, Minister Środowiska w Polsce

09:45

Krajowe przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami
a ich dostosowanie do unijnych wymagań:
•
poziomy odzysku i recyklingu
•
ograniczanie składowania - opłaty za składowanie
•
zagospodarowanie frakcji kalorycznej

10:45

Przerwa na kawę

11:1512:00

Studium panelowe:
Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami a ich implementacja do krajowych ustaw
Plan działania – gospodarka o obiegu zamkniętym a finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami
Kontrole i kary w gospodarce odpadami
Zaproszeni paneliści:
Jaromír Manhart*, Ministerstwo Środowiska, Czechy
Magda Gosk*, Ministerstwo Środowiska, Polska
Przedstawiciel*, Ministerstwo Środowiska, Słowacja
Paweł Ciećko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Przedstawiciel*, Inspekcja Ochrony Środowiska w Czechach
Przedstawiciel*, Fundusz Ochrony Środowiska w Czechach
Działania kontrolne i monitoringowe a kary w gospodarce
Paweł Ciećko
odpadami
Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Polska
Przedstawiciel*
Inspekcja Ochrony Środowiska, Czechy

12:00

12:20

Jaromír Manhart*
Ministerstwo Środowiska, Czechy
Magda Gosk*
Ministerstwo Środowiska, Polska

12:40
13:00

System gospodarki odpadami kalorycznymi w Czechach
vs. System gospodarki odpadami kalorycznymi w Polsce
a poziomy odzysku i recyklingu

13:20

W trakcie ustalania

13:40

Elektrociepłownie dedykowane odpadom komunalnym jako
rozwiązanie problemu zagospodarowania frakcji kalorycznej
Rola gminy w kontekście uzyskania poziomów i recyklingu
wymaganych przez Unię Europejską

14:00
14:20
14:40
15:40

Obiad
Sortowanie odpadów zmieszanych przed termicznym
unieszkodliwianiem a poziomy odzysku i recyklingu

16:00
16:20
16:40
17:00

Wystąpienie TIRU*
Zagospodarowanie frakcji kalorycznej z odpadów
w ciepłowniach multipaliwowych

17:20
17:4018:30

20:30

Michal Kříž
AQUATEST a.s., Czechy
Andrzej Krzyśków
proGeo Sp. z o.o., Polska
Adam Jurkiewicz
Marek Klimek
Sutco Polska Sp. z.o.o.
Przedstawiciel
VEOLIA, Niemcy
Przedstawiciel
Miasto Ołomuniec
Przedstawiciel*
Miasto Kraków
Przedstawiciel*
PUHP "LECH" Spółka z o.o.
Przedstawiciel
SAKO, Brno, Czechy
Przedstawiciel*
KOSIT, Koszyce, Słowacja
Przedstawiciel
Veolia, Czechy
Przedstawiciel*
Fortum S.A., Zabrze

Studium panelowe:
Gospodarka frakcją kaloryczną w Czechach, w Polsce i Słowacji
Zakłady termicznego przekształcania odpadów a poziomy odzysku i recyklingu w gminie
Rozszerzona odpowiedzialność producenta jako niezbędny element w finansowaniu gospodarki
odpadami
Zaproszeni paneliści/pozván na panel:
Petr Bielan, OZO Ostrava
Przedstawiciel, SAKO, Brno, Czechy
Przedstawiciel*, KOSIT, Koszyce, Słowacja
Przedstawiciel, Veolia, Czechy
Przedstawiciel*, Fortum S.A., Zabrze
Petr Balnar, EKO-KOM, a.s.
Jakub Tyczkowski*, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Michal Kříž, AQUATEST a.s.
Andrzej Krzyśków, proGeo Sp. z o.o.
Uroczysta kolacja

30 maja 2019 (czwartek)
9:00
9:00

Rozpoczęcie 2. dnia konferencji

Dla czeskich i słowackich uczestników:
Wyjazd techniczny autobusem do PL – linia do sortowania odpadów oraz zakład termicznego
przekształcania odpadów w Krakowie
ok. 15:00 Obiad na trasie
ok. 19:00 Powrót do Ołomuńca, zakończenie konferencji dla czeskich i słowackich uczestników
9:00
Dla polskich uczestników

9:00
10:30

12:00
14:30

17:00
18:00
20:00

Wyjazd techniczny autobusem Czechy – stacja przeładunkowa w Ołomuńcu, zakład termicznego
przekształcania odpadów w Brnie, instalacja do produkcji paliwa alternatywnego w Brnie
Wyjazd na stację przeładunkową odpadów zmieszanych w Ołomuńcu
Zwiedzanie miasta Ołomuniec z przewodnikiem
Ołomuniec to historyczna stolica Moraw. Na przestrzeni wieków był on
siedzibą biskupów i arcybiskupów. Jest to drugi, po Pradze, pod
względem wielkości w Czechach zabytkowy miejski zespół
urbanistyczny. W Ołomuńcu znajdują się dwa rynki – Dolny i Górny. Na
Górnym znajduje się wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO kolumna Trójcy Przenajświętszej oraz Ratusz. Ołomuniec to
również miasto fontann i kolumn.
Obiad
Wizytacja zakładu termicznego przekształcania odpadów SAKO
w Brnie
Zakład termicznego przekształcania odpadów w Brnie spala rocznie
248 tys. ton odpadów, 14 ton/h przy kaloryczności odpadów 11-13
MJ/kg lub 16 ton/h przy 8-9,5 MJ/kg. Działa w kogeneracji produkując
prąd oraz ciepło. Na terenie zakładu funkcjonuje również sortownia
odpadów selektywnie zbieranych
Zakwaterowanie w hotelu
Spacer po Brnie z przewodnikiem – zwiedzanie miasta
Kolacja w Brnie

31 maja 2019 (piątek)
09:30
11:00
12:00

Wyjazd na instalację do produkcji paliwa alternatywnego w Brnie
Wyjazd do Ołomuńca
Przyjazd do hotelu w Ołomuńcu, obiad, zakończenie konferencji dla polskich uczestników
* w trakcie potwierdzania

Organizator:

tel. 61 67 00 965

e-mail: ekorum@ekorum.pl

www.ekorum.pl

2. Czesko-polska konferencja
Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji kalorycznej
1.

Termin konferencji: 29-31 maja 2019 r.

2.

Miejsce konferencji: Hotel NH Collection Olomouc Congress****, Legionářská 1311/21, 779 00 Olomouc, Czechy

3.

 płata za udział w konferencji wynosi:
O
- CAŁA KONFERENCJA 29-31.05. - 1490 zł netto + 23% VAT = 1832,7 zł brutto
- Udział w obradach i wyjeździe w Ołomuńcu wraz z obiadem 29-30.05. – 1090 zł netto +23% VAT = 1340,7 zł brutto

Udział
od 1090 zł

4. Opłata obejmuje:
CAŁA KONFERENCJA 29-31.05. - 1490 zł netto
Obejmuje:
- 1 nocleg w pokoju 2-osobowym (miejsce w pokoju
2-osobowym) w hotelu NH**** w Ołomuńcu 29/30.05. oraz
1 nocleg w hotelu Continental Brno**** 30/31.05. Dopłata do
pokoju 1-osobowego – 260 zł netto za całość
- udział w obradach oraz wyjazdach technicznych w dniach
29-31.05.

Udział w obradach i wyjeździe w Ołomuńcu wraz z obiadem
29-30.05. – 1090 zł netto

- wyżywienie w dniach 29-31.05. zawarte w programie

- wyżywienie w dniach 29-30.05. zawarte w programie bez
kolacji w Brnie

- przejazd na trasie Ołomuniec-Brno-Ołomuniec

Obejmuje:
- 1 nocleg w pokoju 2-osobowym w hotelu NH****
w Ołomuńcu 29/30.05. Dopłata do pokoju 1-osobowego – 175
zł netto
- udział w obradach, wyjazdach technicznych w dniach 2930.05. bez wyjazdu do Brna

- przejazd na trasie hotel-instalacja Ołomuniec-hotel

- tłumaczenie symultaniczne podczas obrad i konsekutywne
na wyjazdach technicznych

- tłumaczenie symultaniczne podczas obrad i konsekutywne
na wyjeździe technicznym

- atrakcje turystyczne zawarte w programie

- zwiedzanie miasta Ołomuniec z przewodnikiem

- materiały szkoleniowe

- materiały szkoleniowe

4.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu w Hotelu NH**** w Ołomuńcu dzień przed konferencją 28/29.05., parkingu przy Hotelu
NH**** w Ołomuńcu oraz dopłaty do pokoju 1-osobowego.

5.

Doba hotelowa w Hotelu NH**** w Ołomuńcu rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.
Parking przy hotelu jest płatny – 10 euro/doba/samochód.

6.

Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób udzielany jest 10% rabat od każdej kolejnej osoby.

7.

Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Dla jednostek samorządowych opłata jest zwolniona z podatku VAT,
w przypadku kiedy udział w co najmniej 70% finansowany jest ze środków publicznych.

8.

Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail: n.hyzy@ekorum.pl
w terminie do dnia 17 maja 2019 r. Po tym terminie prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.
Opłatę prosimy przekazać na konto:
Ekorum ul. K. Tymienieckiego 26, 60-681 Poznań
Bank BZ WBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733
do dnia 17 maja 2019 z dopiskiem Konferencja 04/2019

9.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu. Potwierdzeniem
przyjęcia zgłoszenia będzie wysłana informacja przez Organizatora na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. Przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy EKORUM a Zgłaszającym.

10.

Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 17 maja 2019 r. Rezygnacja po tym terminie
zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w spotkaniu oraz za zarezerwowane noclegi. Anulacja musi zostać potwierdzona
przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

11.

Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.

12.

Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Uczestnictwa, warunków zgłoszenia i anulacji uczestnictwa w organizowanych
Imprezach przez firmę Ekorum z Poznania znajdą Państwo na stronie www.ekorum.pl.

13.

Dodatkowe informacje:
Ekorum
Natalia Hyży-Stróżecka
e-mail: n.hyzy@ekorum.pl
tel. +48 61 67 00 965 kom. +48 697 367 082

Termin zgłosz
eń:
17 maja 2019

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji kalorycznej
29-31 maja 2019 r., Ołomuniec – Kraków - Brno
Zgłoszenia prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail n.hyzy@ekorum.pl

Termin zgłosz
eń:
17 maja 2019

Jednostka zgłaszająca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..NIP ……………………………………………………….……………………………………………………………........
Osoba upoważniona do kontaktów ………………………………………………………………………….Tel. ………………….........................……………………………………………………e-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Zgłaszana osoba

CAŁA KONFERENCJA
29-31.05. (z wyjazdem do Brna)

1. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

✔

Obrady + Ołomuniec 29-30.05.
(bez wyjazdu do Brna)

1490 zł netto + 23% VAT

1090 zł netto + 23% VAT

Dopłata do pokoju 1-os. 260 zł netto + 23% VAT

Dopłata do pokoju 1-os. 175 zł netto + 23% VAT

2. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

1490 zł netto + 23% VAT

1090 zł netto + 23% VAT

.................................................................................
Stanowisko			

Dopłata do pokoju 1-os. 260 zł netto + 23% VAT

Dopłata do pokoju 1-os. 175 zł netto + 23% VAT

3. .....................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

1341 zł netto + 23% VAT

981 zł netto + 23% VAT

.................................................................................
Stanowisko			

Dopłata do pokoju 1-os. 260 zł netto + 23% VAT

Dopłata do pokoju 1-os. 175 zł netto + 23% VAT

.................................................................................
Stanowisko			

................................................................................
E-mail

................................................................................
E-mail

................................................................................
E-mail

Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w informacjach organizacyjnych, informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, Ogólnych
Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę Ekorum z Poznania (zamieszczonych na stronie www.ekorum.pl) oraz zobowiązuje do
zapłaty. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, w celach marketingowych i promocyjnych firmy Ekorum
z Poznania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO).Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Ekorum z Poznania danych informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Ekorum w Poznaniu,
zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Osoba podpisująca formularz
zgłoszenia w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.

ul. K. Tymienieckiego 26
60-681 Poznań

tel. +48 61 67 00 965
ekorum@ekorum.pl

1,490.00
Opłatę wynoszącą razem .......................................................
przekażemy na konto:
Bank BZWBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733
do dnia 17 maja 2019 r. z dopiskiem: Konferencja 04/2019
Dla jednostek samorządowych opłata za udział jest zwolniona z podatku VAT.
Oświadczam, że udział w Konferencji o charakterze usług kształcenia zawodowego jest finansowany w co
najmniej 70% ze środków publicznych

Tak

Nie

NIP 599-273-47-12
REGON 301604742

KONFERENCJE I SZKOLENIA I WYJAZDY TECHNICZNE I EDUKACJA EKOLOGICZNA I KAMPANIE PROMOCYJNE

Pieczęć firmowa

Prezydent/Burmistrz/Wójt/Prezes/Dyrektor

