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Zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty podczas konferencji organizowanej przez EKORUM

W swojej ofercie proponujemy pakiety:
- partner konferencji
- stoisko promocyjne, kolportaż folderów
- zamieszczenie reklamy w materiałach

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:
Paweł Szadziewicz

tel. 608 332 700
e-mail: p.szadziewicz@ekorum.pl

PAKIETY EKORUM

PATRONAT MEDIALNY

System gospodarowania odpadami w ostatnich latach przeszedł gruntowną zmianę, 
a głównym celem jej wprowadzenia było dostosowanie go do najnowszych trendów
i technologii oraz dyrektyw UE. Niewątpliwie zmiany dotyczą również zarządzających 
RIPOK-ami, którzy muszą myśleć o rozbudowie i modernizacji swoich zakładów oraz 
wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, by być konkurencyjnymi na rynku.

Wiele nowych rozwiązań wprowadza nowelizacja ustawy o odpadach. Wzbudziła ona 
sporo kontrowersji, gdyż wersja ostateczna różni się od przedstawianych wcześniej 
projektów. Jedną z istotnych zmian jest możliwość zastosowania „nowych dostępnych 
technologii przetwarzania odpadów” – jest to szansa na wprowadzenie innowacyjności 
w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.

Podczas obrad zestawione zostaną różne rozwiązania technologiczne przetwarzania 
odpadów: od zgazowania odpadów, poprzez separację hydromechaniczną i biosuszenie, 
po zastosowanie fotowoltaiki i mikrokogeneracji na instalacjach. Pierwsze rozwiązania 
technologiczne są w trakcie montowania lub już funkcjonują w zakładach w Polsce.

Warto przeanalizować te rozwiązania pod kątem ekonomicznym i ekologicznym. 
W konsekwencji wprowadzone innowacje mogą obniżyć koszty funkcjonowania 
instalacji, co niewątpliwie będzie miało duży wpływ na wzrost konkurencyjności 
RIPOK-u w regionie.

Hotel 120m od morza
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10:00 Otwarcie konferencji: zaproszeni goście VIP
10:10 Wpływ nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach  na  
 system gospodarki odpadami w Polsce. Konsekwencje dopuszczenie innowacyjnych technologii w RIPOK.
 prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
10:40 Gospodarka odpadami w Polsce stan obecny oraz perspektywy rozwoju do roku 2030. 
 Innowacyjne instalacje RIPOK.
 Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego, Warszawa
11:00 WPGO a gospodarka odpadami w regionach
 Tadeusz Styn, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
11:20 Kontrola RIPOK w praktyce
 Łukasz Tandek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
11:40 Przerwa na kawę
12:10 Model współpracy oraz zależność pomiędzy RIPOK a gminami należącymi do danego regionu  
 gospodarowania opadami. Problemy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu RIPOK  w praktyce
 Zbigniew Sułek, Belogiq Sp. z o.o.
12:30 Innowacyjne rozwiązania w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów
 Michał Marczak, Agrex-Eco Sp. z o.o.
12:45 Innowacyjne metody przetwarzania odpadów komunalnych w świetle obowiązujących przepisów:  
 separacja hydromechaniczna, depolimeryzacja, biosuszenie, autoklawowanie
 prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych, PAN
13:15 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz zaproszonych gości 
 Realne szanse wprowadzenia innowacyjnych technologii w zakresie przetwarzania odpadów
13:40 Obiad
14:40 Składowisko jako bioreator – jak przyspieszyć produkcję biogazu
 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, SGGW, Warszawa
15:00 ArrowBio®- technologia hydroseparacji w instalacjach MBP
 Arkadiusz Miemietz, Vacat Energia Sp. z o.o. 
15:15 Technologie mechanicznej obróbki odpadów, stosowane w RIPOK-ach na przykładzie urządzeń Arcon Polska 
 Michał Sołśniak, Arcon Polska Sp. z o.o.
15:30 Pytania
15:45 Przerwa na kawę
16:15 OZE w gospodarce odpadami – jak wykorzystać zielony potencjał energetyczny z odpadów
 Andrzej Krzyśków, proGeo Sp. z o.o., Wrocław
16:35 Fermentacja odpadów jako element systemu: czy warto inwestować, jaki wsad najlepszy do procesu
 Andrzej Roszkowski, MASTER- ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.,Tychy
16:55 Zastosowanie układów mikrokogeneracji jako elementu odgazowania składowisk odpadów
 Łukasz Kubisz, Aknova Sp. z o.o.
17:15 Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zamkniętego składowiska w Kuknice
 Piotr Byczkowiak, Gmina Ustronie Morskie
17:30 Pytania
17:45 Zakończenie I dnia
20:00 Kolacja

PROGRAM KONFERENCJI 12 marca 2015 (czwartek)



13 marca 2015 (piątek)

9:30 Dostosowanie kompostowni do wymogów prawa. Proces uzyskiwania certyfi katu na „polepszacz”
 Mateusz Grudzina, ZZO Nowy Dwór
9:50 Nowoczesne technologie w zakresie kompostowania, biosuszenia i stabilizacji odpadów –   
 planowanie optymalnych instalacji
 Rajmund Prusiewicz, Aknova Sp. z o.o.
10:05 Energetyczne wykorzystanie odpadów jako innowacja w instalacjach MBP.
 prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Kardaś, Instytut Maszyn Przepływowych, PAN
10:25 Możliwości fi nansowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.
 Maciej Kazienko, WFOŚiGW Gdańsk
10:40 Technologia zgazowania odpadów w ZZO Nowy Dwór szansą na innowacyjność polskiej gospodarki  
 odpadami – projekt a realia
 Bartosz Pietrzykowski, Master Business Administration
11:05 Pytania
11:20 Zakończenie części merytorycznej konferencji
11:50 Zbiórka i wyjazd celem wizytacji instalacji zgazowania odpadów 
 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Instytut prowadzi badania związane z termochemicznym przetwarzaniem 
odpadów. W dwóch reaktorach badany jest termiczny rozkład paliwa 
w procesie pirolizy (od 2011r) oraz proces zgazowania na małą skalę (od 
2014 r.). Badania prowadzone są na próbkach RDF dostarczonych przez 
okoliczne zakłady przetwarzania odpadów, których kaloryczność oscylowała 
w granicach 22- 25 MJ/kg. Pozostałość po zgazowaniu zależy od składu 
użytego RDF, w prowadzonych badaniach otrzymano około 15 % masy 
wsadu w formie pozostałości stałej. Redukcja objętości odpadów jest jeszcze 
większa. Wyniki zgazowania odpadów są na tyle satysfakcjonujące iż projekt 
pilotażowy zostanie wdrożony w ZZO Nowy Dwór. Założeniem projektu 
jest budowa i analiza pracy pilotażowej instalacji zgazowania frakcji RDF 
o przepustowości 100kg/h. W ramach projektu bierze się pod uwagę 
zagospodarowanie ciepła odpadowego 300-400 kW ze spalania syngazu na potrzeby 
osuszania wsadu oraz dogrzewania kwater i hal. Natomiast energia elektryczna 75-
100kW zostanie wykorzystywana na potrzeby zakładu, a nadwyżka będzie sprzedawana 
do sieci. Chojnicki pilotażowy projekt otrzymał dofi nansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku 
w kwocie ok. 300 tys. zł i zostanie wdrożony do połowy 2015 roku.

14:00 Powrót do hotelu, obiad



Informacje organizacyjne

1. Termin konferencji: 12 – 13 marca 2015 r.

2. Miejsce konferencji: Hotel GOLDEN TULIP GDANSK RESIDENCE, ul. Piastowska 160 80-358 Gdańsk.  
Hotel znajduje się 120 metrów od morza. Parking dla uczestników spotkania na terenie hotelu jest bezpłatny.

3. Opłata za udział w konferencji wynosi: 590 zł netto +23% VAT za osobę (725,7 zł brutto)
Opłata obejmuje:
- udział w obradach,
- wyżywienie w dniach 12 – 13 marca przewidziane w programie,
- udział w wyjeździe technicznym,
- komplet materiałów szkoleniowych.
Dla jednostek samorządowych opłata jest zwolniona z podatku VAT, w przypadku kiedy udział w co najmniej 70% 
finansowany jest ze środków publicznych.

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

5. Opłata za nocleg w Hotelu GOLDEN TULIP GDANSK RESIDENCE **** (miejsce Konferencji) wynosi: w pokoju  
1- osobowym – 190 zł brutto,  pokój 2 – osobowy –  120 zł brutto/os. Cena za pokój obejmuje: podatek VAT, śniadanie 
w formie bufetu, bezprzewodowy internet, możliwość korzystania ze strefy Wellness. Doba hotelowa trwa od godziny 
15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Parking dla gości hotelowych jest bezpłatny. Firma Ekorum 
dokonuje tylko rezerwacji miejsc w hotelu. Koszt noclegu opłacany jest przez uczestnika bezpośrednio w hotelu.

6. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać faksem: pod numer + 48 61 66 89 166 lub 
zeskanować i wysłać na adres e-mail: ekorum@ekorum.pl w terminie do dnia 6 marca 2015 r. Po tym terminie prosimy o 
kontakt bezpośrednio z biurem.

Opłatę prosimy przekazać na konto:
 Ekorum os. Stefana Batorego 82J/50, 60-687 Poznań
Bank BZ WBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733

do dnia 6 marca 2015 r. z dopiskiem Konferencja  02/2015

7. 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. 

8. Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać do dnia 6 marca 2015 r. faksem bądź mailem. Rezygnacja 
po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w spotkaniu. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne   
z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie. 

10.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.

11. Dodatkowe informacje:
Agata Lenkiewicz

 e-mail: biuro@ekorum.pl
tel. +48 61 67 00 965   kom. +48 697 367 082



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Innowacyjność w RIPOK-ach
12 - 13 marca 2015 r., Gdańsk

Zgłoszenia prosimy wysłać pod nr fax + 48 61 66 89 166 lub zeskanować i wysłać na adres e-mail ekorum@ekorum.pl

Jednostka zgłaszająca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..NIP ……………………………………………………… …………………………………………………………………........

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………………………………………Nr kier. …………….Tel. ……………………Fax ………………………………………………………e-mail: …………………………………………………………………………………………………………

OSOBY ZGŁASZANE NA KONFERENCJĘ

1. ..................................................................................................................................................................... 
Imie i nazwisko

2. ..................................................................................................................................................................... 
Imie i nazwisko

3. ..................................................................................................................................................................... 
Imie i nazwisko

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

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

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

Konferencja

         590 zł netto + VAT

       590 zł netto + VAT

531 zł netto + VAT pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****

Nocleg 11/12.03.2015 
przed konferencją
(płatny we własnym zakresie)

Nocleg 12./13.03.2015 
(płatny we własnym zakresie)

Zgłaszana osoba

Karta zgłoszenia stanowi akceptację warunków zawartych w informacjach organizacyjnych, 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, w tym danych nie oznaczonych jako obligatoryjne, w celach marketingowych i promocyjnych firmy Ekorum  
z Poznania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ. U. Nr 101z 2002 r., poz. 926).
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.
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Ekorum z Poznania  
danych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Osoba podpisująca formularz zgłoszenia w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
Upoważniamy firmę Ekorum do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Opłatę wynoszącą razem ....................................................... netto przekażemy na konto:
Bank BZWBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733

do dnia 6 marca 2015 r. z dopiskiem: Konferencja 02/2015

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

Pieczęć firmowa Prezydent/Burmistrz/Wójt/Prezes/Dyrektor

Tak Nie

os. Stefana Batorego 82J/50
60-687 Poznań

www.ekorum.pl
ekorum@ekorum.pl

tel. +48 61 67 00 965
fax. +48 61 66 89 166

NIP 599-273-47-12
REGON 301604742

pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****

pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****

pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****

pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****

pok. 1-os. (190 zł brutto)
pok. 2-os.(120 zł brutto/os.)

HOTEL GOLDEN TULIP ****


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 0
	A1: Off
	B1: Off
	C1: Off
	D1: Off
	E1: Off
	F1: Off
	G1: Off
	H1: Off
	J1: Off
	K1: Off
	Button28: 


