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PROGRAM KONFERENCJI*

tegoroczna Konferencja „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów” jest 
nietypowa, ponieważ nie tylko pierwszy raz jest organizowana za granicą, ale także 
pierwszy raz będziemy mogli wysłuchać referatów prezentujących stan i  problemy 
gospodarki odpadami komunalnymi u  naszych sąsiadów zza południowej i  zachodniej 
granicy. 
Tematami przewodnimi konferencji są uwarunkowania funkcjonowania instalacji MBP 
w  gospodarce o  obiegu zamkniętym, w  kontekście międzynarodowym. Będziemy 
mówić o  przekształcaniu instalacji w  centra recyklingu, o  zagospodarowaniu 
bioodpadów selektywnie zbieranych oraz o  jakości surowców wtórnych i  wymaganiach 
jakie muszą spełnić, aby mogły zostać poddane recyklingowi. Tematy dotyczące przyszłych celów 
w  gospodarce odpadami zostaną skonfrontowane z  wynikami analiz stanu obecnego – m.in. poruszone 
zostaną problemy szarej strefy w  gospodarce odpadami i  jakości strumieni odpadów dostarczanych do 
instalacji. W  programie konferencji znalazło się również miejsce na szereg innych aktualnych zagadnień, 
w  tym, dotyczących możliwości finansowania inwestycji w  gospodarce odpadami oraz rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów opakowań i  ich roli w  finansowaniu systemu selektywnej zbiórki. 
Program konferencji jest na tyle różnorodny, że z  pewnością każdy z  Państwa znajdzie w  nim dla siebie 
ciekawe propozycje. Jako członek Rady Programowej, serdecznie zapraszam do udziału w  konferencji.

dr inż. Emilia den Boer 
Politechnika Wrocławska

PRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ:
dr inż. Emilia den Boer – Politechnika Wrocławska

RADA PROGRAMOWA:
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu

Piotr Matuszewski – ABRYS Sp.z.o.o.
dr Johann Mayr – Austrian Waste Management Association 

Anna Popławska – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Piotr Szewczyk – Rada RIPOK

Tomasz Szymkowiak – ABRYS Sp. z o.o., Przegląd Komunalny

24 kwietnia 2018 r. (wtorek), Hotel Babylon****, Liberec
9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I  PRZERWA KAWOWA

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI 
SESJA 1 MIĘDZYNARODOWY RYNEK SUROWCÓW A  MBP

10:10 Temat w  trakcie ustalania
George Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Komisja Europejska 

10:30 Postanowienia dotyczące zarządzania odpadami w  obiegu zamkniętym 
Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego*

10:50 Przekształcenie MBP w  centra recyklingu na arenie międzynarodowej
dr Jędrzej Bujny, Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. K.

11:10 Sytuacja w  Chinach szansą dla polskiej gospodarki
Szymon Dziak – Czekan, Stowarzyszenie „Polski Recykling”

11:30 PRZERWA NA KAWĘ

Szanowni Państwo,



11:50 Struktura, osiągnięcia i  możliwości ekonomiczne niemieckiego sektora gospodarki odpadami
dr Bärbel Birnstengel, Prognos AG

12:10 Koncepcje zmiany RIPOK-MBP w  instalację RCR wpisującą się w   nowe uwarunkowania 
środowiskowe na arenie międzynarodowej  
Piotr Szewczyk, ZUOK Orli Staw, Rada RIPOK

12:30 Poziomy recyklingu 2020-2030, recykling wysokiej jakości a MBP.  
Specyfika, rola i znaczenie instalacji MBP w Polsce 
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting Sp. z o. o.  

12:50 PANEL DYSKUSYJNY: ZMIANY NA GLOBALNYM RYNKU SUROWCÓW WTÓRNYCH – JAK 
ODCZUJĄ TO INSTALACJE MBP W  EUROPIE I  W  POLSCE?
Moderator: dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu

13:35 LUNCH

SESJA 2 KLUCZOWA ROLA MBP W  ZAGOSPODAROWANIU STRUMIENIA BIO 

14:30 Bioodpady – wymogi prawne, zbiórka i  sposoby zagospodarowania na przykładzie Polski 
i  wybranych krajów Unii Europejskiej 
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

14:50 Doświadczenie ze zbiórki bioodpadów – problemy, jakość bioodpadów i  rekomendowane 
rozwiązania
Krzysztof Ważny, Związek Międzygminny Czysty Region

15:10 Kompostowanie selektywnie zbieranych bioodpadów (zielonych i  kuchennych) – 
doświadczenia z  prowadzenia procesu, jakość produktu 
dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu

15:30 Specjalistyczna separacja: stoły densometryczne Trennso-Technik i  separatory optyczne 
Binder Clarity kluczem do obniżki kosztów RIPOK 
Sylwia Żak, AGREX-ECO Sp. z  o.o.

15:40 Rynek energii odnawialnej z  biomasy, klastry energetyczne i  miejsce dla instalacji 
fermentacji bioodpadów komunalnych i  innych biogazowni 
Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i  Pracodawców Przemysłu Biogazowego

16:00 PANEL DYSKUSYJNY: SEGREGACJA FRAKCJI BIO I  PERSPEKTYWY MODERNIZACJI 
INSTALACJI MBP W  KIERUNKU FERMENTACJI I  KOMPOSTOWANIA 
Moderator: dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

16:40 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD
17:00 RELAKS W  HOTELU / WJAZD NA GÓRĘ JEŠTĚD

20:30 UROCZYSTA KOLACJA W  HOTELU

25 kwietnia 2018 r. (wtorek), Hotel Babylon****, Liberec

SESJA 3 NOWY WYMIAR INSTALACJI MBP –  PROBLEMY I  ROZWIĄZANIA

10:00 Kiedy fermentacja odpadów jest opłacalna?
Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie Biorecykling

10:20 Gospodarka odpadami komunalnymi w  Austrii i  rola instalacji MBP w  systemie
dr Johann Mayr, Austrian Waste Management Association 

10:40 Podniesienie efektywności zakładu MBP poprzez jego modernizację na przykładzie ZGO  
Bielsko – Biała 
Wiesław Pasierbek,  Zakład Gospodarki Odpadami w  Bielsku-Białej 

11:00 Następny krok ku wyższym poziomom recyklingu oraz ograniczeniu kosztów składowania 
– wydzielanie szkła z odpadów komunalnych zmieszanych z wykorzystaniem 
separatorów AUTOSORT LASER oraz COMBISENSE  
Michał Bula, TOMRA Sorting Sp. z o. o.



11:10 Reforma systemu finansowania odzysku i  recyklingu w  ramach rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta w  kontekście międzynarodowym 
dr Wojciech Piontek, Wyższa Szkoła  Biznesu w  Dąbrowie Górniczej

11:30 Podsumowanie cyklu kontrolnego instalacji MBP oraz uwagi GIOŚ do ich działania
Anna Popławska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska*

11:50 PRZERWA NA KAWĘ

12:20 Rozwój nieprawidłowości w  gospodarce odpadami komunalnymi – ocena rozmiaru  
szarej strefy  
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

12:40

13:00

13:20

13:40

Ilość i  jakość frakcji paliwowej do zagospodarowania po mechaniczno-biologicznym 
przetwarzaniu odpadów komunalnych 
Waldemar Szygenda,  MSOK Sp. z  o.o.
Ocena realnej efektywności instalacji MBP  
Paweł Lachowicz, ZUOK Spytkowo
Inwestycje rozbudowy i  modernizacji przez RIPOK/MBP. Realizacja planów 
inwestycyjnych określonych w  WPGO – raport miesięcznika Przegląd Komunalny 
Tomasz Szymkowiak, ABRYS Sp. z o.o.
Czy RIPOKi mogą być samowystarczalne energetycznie?
Prof. dr hab. Andrzej Białowiec, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu*

13:50 PANEL DYSKUSYJNY: CZY W  POLSCE PO 2027 ROKU NIE BĘDZIE INSTALACJI MBP?
Moderator: Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

14:40 LUNCH

SESJA 4 JAKOŚĆ SUROWCA WYTWARZANEGO W  INSTALACJACH MBP 

15:40 Jakość surowca odbieranego z  gospodarstw domowych – makulatura
Michał Gawrych, Stora Enso

16:00 Wystąpienie Partnera
16:20 Koszty zbiórki, sortowania i  przygotowania do recyklingu tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe w  instalacji MBP
16:40 ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD KONFERENCJI
16:50 RELAKS W HOTELU / POKAZ LASEROWY W AQUAPARKU

19:30 KOLACJA REGIONALNA

26 kwietnia 2018 r. (czwartek)
WYJAZD STUDYJNY DO SPALARNI TERMIZO I  ZWIEDZANIE LIBERCA

8:30 Wymeldowanie z  hotelu
9:00 Wyjazd z  hotelu autokarem
9:15 WIZYTA W  SPALARNI TERMIZO

11:00 ZWIEDZANIE LIBERCA
15:00 Powrót autokarem do hotelu**

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w   programie  
**Organizatorzy nie odpowiadają za punktualny powrót

Spotkanie Członków Rady RIPOK odbędzie się 23.04.2018 r. (poniedziałek) 
o  godzinie 20:00 w  hotelu Babylon



WJAZD GONDOLĄ NA GÓRĘ JEŠTĚD I  KAWA Z  WIDOKIEM NA PANORAMĘ CZECH ORAZ KARKONOSZY

KOLACJA REGIONALNA

ZWIEDZANIE LIBERCA Z  PRZEWODNIKIEM

SPALARNIA TERMIZO W  LIBERCU

CENTRUM BABYLON jest największym krytym kompleksem rozrywkowym i  hotelowym w  Republice Czeskiej. Ten unikalny 
projekt zrealizowano w  1997 roku na terenie opuszczonej fabryki na powierzchni 25 000 m2. Zapewnia wiele atrakcji:

Pierwszy dzień zakończymy wjazdem gondolą na szczyt góry ośrodka narciarskiego Ještěd  
(1012 m), gdzie znajduje się 90-metrowy nadajnik telewizyjny w  kształcie stożka. W  restauracji 
z  tarasem widokowym można będzie wypić kawę podziwiając panoramę gór. Budynek ten zapro-
jektowany został przez  słynnego czeskiego architekta K. Hubáčka otrzymał nagrodę Międzyna-
rodowej Unii Architektów.

Kolacja w czeskiej gospodzie „Staročeská rychta”, w której klimat rodem z XX wieku zachwyci na-
wet najbardziej wymagających gości. Restauracja serwuje tradycyjne czeskie potrawy. Svíčková na 
smetaně, utopenec, nakládaný hermelín, vepřový vrabec to tylko niektóre ze specjałów, które będą 
państwo mięli okazję skosztować.

W  północnych Czechach,  w  samym sercu Gór Izerskich, niedaleko granicy z  Polską i  Niemcami 
leży piękne miasto. Miasto wielu przydomków – miasto sportu, miasto kultury, miasto rododen-
dronów, miasto architektury, miasto uniwersyteckie. Nie można oderwać oczu od ratusza, kamie-
nic, zabudowań, galerii, kościołów, zamku itd. Spacerując po Libercu można odkryć najmniejsze 
zakamarki miasta oraz poznać czeską kulturę. 

Spalarnia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Termizo w  Libercu jest nowoczesnym 
zakładem energetycznego wykorzystania odpadów. Jest to nowoczesna fabryka o  światowych 
parametrach, która spełnia najsurowsze normy ekologiczne. Lokalizacja zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów musiała zostać wybrana w  bliskiej relacji z  istniejącym kompleksem 
ciepłowni, który został zbudowany w  Libercu w  przeszłości, w  celu maksymalnego wykorzystania 
synergicznych efektów produkcji ciepła i  elektryczności. Firma inwestuje również znaczne środki 
w  badania i  rozwój nowych metod oczyszczania i  wykorzystania spalonych gazów.

Aquapark BABYLON – kryty tematyczny raj wodny czynny przez cały rok. Temperatura wody to 
30°C co zapewnia idealny relaks.

Laser show! – w odnowionym aquaparku kilka razy dziennie odbywa się 
zjawiskowy laser show! Wraz z  efektami dźwiękowymi, świetlnymi oraz 
dymnymi, można podziwiać przedstawienie pełne kolorów i  animacji, które 
z  pewnością na długo pozostaną w  Państwa pamięci.

Lunapark Babylon oferuje militarną grę zespołową z  bronią laserową 
w  ciemnym środowisku podziemnego labiryntu, pełnego pułapek i  prze-
szkód, za którymi możesz się ukryć! 

Dla Państwa, którzy wybiorą pakiet Wellness, oferowany jest relaks od stóp do głów. Rozległy teren 
(100 m2) łaźni w  stylu antycznym oferuje dwadzieścia różnych zabiegów, a ponadto sauny, aromate-
rapię, przestrzenie do odpoczynku, Hammam, łąkę solarną, kopalnię solną i  fitness.   

IQlandia jest pierwszym centrum z  możliwością interaktywnej nauki w  Republice Czeskiej. Sta-
nowi doskonałe miejsce do poznania tajemnic przyrody, praw fizyki, historii ludzkości i  techniki. 
Na powierzchni ponad 1600 metrów kwadratowych zainstalowanych jest wiele trójwymiarowych 
interaktywnych eksponatów zachęcających do zabawy i  eksperymentowania z  wykorzystaniem 
wszystkich zmysłów.

DODATKOWE ATRAKCJE



INFORMACJE ORGANIZACYJNE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW

24 – 26 kwietnia 2018 r., Liberec (Czechy)

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji poprzez stronę internetową  
mbp2018.konfeo.com

lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie:
www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje

Miejsce konferencji:   
Centrum Babylon Liberec 
Adres: Nitranská 415/1, Jeřáb, 
460 07 Liberec, 
Czechy

Kontakt z   hotelem:
T. +420 485 249 593
T. +420 606 688 333
email: concierge@centrumbabylon.cz
www.centrumbabylon.cz

Biuro konferencji czynne będzie przed salą obrad od godz. 9:00 dnia 24 kwietnia 2018 r. do 
zakończenia konferencji.

ROZSZERZONY
1290 zł netto + 23% VAT (1586,70 zł brutto)
udział w uroczystej kolacji pierwszego dnia  

lunch i przerwy kawowe 24 – 26 kwietnia 2018 r.  
wjazd gondolą na górę Ještěd  

koszty organizacyjne  
zwiedzanie miasta Liberec  

udział w kolacji regionalnej drugiego dnia  
udział w wyjeździe studyjnym  

Koszt udziału w  konferencji dla przedstawicieli jednostek opłacających konferencję w  co najmniej 70% ze środków publicznych 
zwolniony jest z  VAT.
Konferencja ma charakter szkoleniowy.
Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z  rezygnacją z  udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w  konferencji może  wziąć 
udział inny pracownik firmy.

OPŁATA ZA UDZIAŁ JEDNEJ OSOBY W  KONFERENCJI WYNOSI:



INFORMACJE ORGANIZACYJNE – ZAKWATEROWANIE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
MECHANICZNE I BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW

24 – 26 kwietnia 2018 r., Liberec (Czechy)

 
Zakwaterowanie

Hotel Babylon Liberec 
(Nitranská 415/1, Jeřáb, 460 07 Liberec, Czechy)

T. +420 485 249 597
T. +420 733 755 688

email: concierge@centrumbabylon.cz

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w  wyżej wymienionym obiekcie hotelowym 
ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji. Rezerwacja miejsc hotelowych oraz opłata za 
noclegi musi być uiszczona przez każdego uczestnika we własnym zakresie. Doba hotelowa 
rozpoczyna się o  godz. 14:00 w  dniu przyjazdu, a  kończy o  godz. 11:00 w  dniu wyjazdu. Ilość 
miejsc noclegowych w  hotelu jest ograniczona. 

 
Dla uczestników przygotowaliśmy TRZY pakiety:

Pakiet podstawowy Pakiet rozszerzony 1 Pakiet rozszerzony 2
•  pokój 1-osobowy:  

280 zł/dobę (brutto)
•  pokój 2-osobowy:  

456 zł/dobę (brutto)

W  cenie noclegu: śniadanie, 
Wi-Fi.

•  pokój 1-osobowy:  
300 zł/dobę (brutto)

•  pokój 2-osobowy:  
542 zł/dobę (brutto)

W  cenie noclegu: śniadanie,  
Wi-Fi, wstęp do Aquaparku, 
Iqlandii, Iqparku, Labiryntu, 
Lunaparku I  Zoo Liberec.

•  pokój 1-osobowy:  
323 zł/dobę (brutto)

•  pokój 2-osobowy:  
542 zł/dobę (brutto)

W  cenie noclegu: śniadanie, 
Wi-Fi, wstęp do hotelowego 
centrum Wellness (2 godz.).



Partner Cyklu

Partner Specjalny

Partnerzy

Patroni medialni

Miejsce konferencji

Natalia Wierzbicka
koordynator konferencji
T. +48 61 655 81 24
M. +48 784 001 825
e- mail: n.wierzbicka@abrys.pl

Łukasz Kawa
współpraca z   partnerami
T. +48 61 655 81 29
M. +48 608 376 797
e-mail: l.kawa@abrys.pl

Kontakt w   sprawie konferencji

Hotel Babylon Liberec  
(Nitranská 415/1, Jeřáb, 460 07 Liberec, Czechy)

Księga zastosowania znaku

PROTECHNIKA C
O
M


