PROGRAM „SZKOLENIA SEGREGUJMY NA SERIO
– monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”

Warszawa 20-21.10.2014
HIT Hotel, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 33
Dzień 1. 15.10.2014
GODZINA

TEMAT

PROWADZĄCY

10.00-10.15 Prezentacja projektu

Katarzyna Jagodzińska-Kozieł

10.15-11.30 Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo

Paulina Kupczyk-Kuriata

polskie
11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-13.15 Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych,

Paulina Kupczyk-Kuriata

z uwzględnieniem wybranych grup odpadów
13.15-14.00

Lunch

14.00-15.30 Planowanie w gospodarce odpadami - proces planowania i zasady

Paulina Kupczyk-Kuriata

udziału społeczeństwa
Dzień 2. 16.10.2014
GODZINA

TEMAT

PROWADZĄCY

9.00-10.30 Gospodarka odpadami w krajach UE

Jerzy Ziaja

Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami
komunalnymi w wybranych krajach UE
10.30-10.45

Przerwa kawowa

10.45-11.45 Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych)
11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00 -13.10 Autorski model segregacji odpadów komunalnych
13.10-13.50

Jerzy Ziaja

Marek Goleń

Lunch

13.50-15.00 Dobre praktyki segregacji - przykłady z polskich gmin

Marek Goleń

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Organizatorzy:

Patroni medialni:

Szkolenie prowadzą:
Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji
naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi własną
kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi i kancelariami adwokackimi jako
ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje w realizacji projektu „Modernizacja
Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we
Wrocławiu”.
Marek Goleń – doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w zakresie reformy gospodarowania odpadami
komunalnymi zwanej "rewolucją śmieciową". Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca samorządowy
i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy. Współpracownik Związku Miast
Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Aktualnie współtworzy dla Ministerstwa Środowiska analizy na
potrzeby realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 28 listopada 2013 r. (sygn. K
17/12) nakazującemu ustawodawcy zmianę przepisów w zakresie w jakim nie przewidują maksymalnej
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej
Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność
w zakresie gospodarki odpadami. Autor i współautor licznych artykułów w magazynach branżowych
związanych z gospodarką odpadami. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.
Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

